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 ןַאמנעדליג .מ .שזניא

 "ַאשיװ ַאידַאיד ,

 ץצראק ןּברוז



 :עכעלסעגרַאפמוא ענײמ ט עמדיװע ג

 עיצנייפ לרעֶטּכעט ןוא החמש תב .עינעג יורּפ
 בישת תנש תועובש ברע ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז עכלעוו



 "ַאשימ ַאידַאיד , ןַאמנעדליג השמ .שזניא





 רעד טימ ןרָאװעג ןבעגענסױרַא זיא ךוב-רוכזי רעקיזָאד רעד

 -ערּפ ןבושה ןופ גנוציטשרעטנוא רעשילַארָאמ ןוא רעלעירעטַאמ

 .םָאב ףָא עטימָאק ףילער ץערָאק ישנא םיחא תבהא, ןופ טנעדיז

 ,"ןָאט
 רװ ש א לב יי ל  טניירפ םָעד

 ַאריּפַאש היששי טנעדיזערּפ-עציװ םעד

 װָאזרעב ילע רעריסַאק

 ןיטשנאל לארשי רַאטערקעס

 סרעבמעמ עטימָאק ןוא
 קראט

 יקסלָאּפָאנַא
 קינטַאלז
 ןאמפא
 ןַאמרעטאנ
 רַאמשטירק
 גרעבנעזַאר

 טרעבליז -
 ןַאמקאטש

 ןַאמלעבָאס .

 יקסװָאדַאס .
 רעכובעוויש לדנייש

 רעצערָאק יד ךיוא יו
 : ץעגאקישט ןיא טײלסדנַאל

 אקיאז לפעּפ ןוא ףסוי
 םיריירפ ענייש ןוא רעזייל

 רַאילטָאק .י
 יקצעילאקפ .ש

 זיא ַאטעג רעצערָאק ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןופ לַאירעטַאמ רעד

 .ךַאלָאװ בקעי רייד ןבושח ןופ ףליהטימ רעד טימ ןרָאװעג טלמַאזעג

 זש ו; וע ++ = ש .+ וו{ 2; ++ .+





 2"ט עטש רע

 | 5 טיּפַאק

 ! ןדיי רעצערַאק .רימ טימ טמוק

 ! ץערָאק ?עטעטש-סטרובעג ןיימ ,ריד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא

 דא ,רענַאזיטרַאּפ סלַא ,קידנזײרּפש ,ריד ןגעו טכַארטעג בָאה ךיא

 ! דנַאלסורסייו ןוא עניַארקוא ןופ רעדלעוו עדליוו ,עטכידעג יד רעב

 -רַאמ ,ךעלעסענ עלָאמש ,עמערָא ענייד טנָאמרעד ריס ךיז טָאה סע

 יד ןופ "ןסָארטש , עטיירב יד רעביא ,יימרַא רעטיור רעד טימ קידנריש

 ! טעטש עשטייד עכייר

 ,טכענ-רעטניוו עננַאל יד ןיא ,תומולח עניימ ןיא ןעזעג ריד בָאה ךיא

 ! רעייפ ןשינַאזיטרַאּפ םייב

 םיפ עניימ ןעוו ,העש רעכעלקילג רעד ןגעװ טסיורטעג בָאה ךיא
 ! ןטערט דרע ןייד רעביא לָאמַא רעדיוװ ןלעוו

 ןגרָאמירפ לולה ןקינוז א ןיא ןיב ךיא .טבעלרעד ךיא בָאה העש יד ןוא

 -ענ ריד וצ לָאמַא רעדיוו ,קערש ןוא טיונ ,רעננוה ,שינעלגָאוװ ןרָאי ךָאנ

 .ןעמוק

 ךיד בָאה ךיא .לטעטש:םייה ןיימ ,סיוא טציא וטסעז שרעדנַא יו

 -יא םורַא יינ ךיא ,ןרָאװעג וטזיב טרעדנערַאפ ױזַא -- טנעקרעד טשינ

 ,טניירפ ,םיבורק עניימ ךוז ךיא ,ןסָאנ ענעבילבעג ץנַאנ עכעלטע יד רעב

 ןיא םערוטש רעדליוו ַא יו .טשינ ייז ןיפעג .ןוא עטנַאקַאב םתפ ,םירבח

 זילב .ץְלַא ןוא עלַא טעטכינרַאפ טָאה ןוא ריד רעביא ןעננַאנעגכרודַא

 יד ןופ םענייא םעד ןופ ןבילבענ זיא םירבק עטסוווַאבמוא ןוא תוברוח

 טעמכ זיא תושפנ עשידיי 8000 יד ןופ .ןילָאװ ףיוא םיבושי עטסטלע

 תוברוח ענייד ףיוא םורַא ךיז ךיא יירד םָאזנייא .ןבילבעגנ טשינ רענייק

 -ַאב ךיא .ןפיגסיוא קיפייו ןוא רעצ ןיימ ןעמעוו רַאפ טשינ בָאה ןוא

 עשיניַארקוא יד ןופ רעסינּפ ענעדירפוצ ןזיולב ןסַָאנ עשידיי יד ןיא ןנענ

 -ידיי ןיא ןוטעגנָא ןענעז ייז ,רעזייה עשידיי יד ןיא ןעניווװ ייז .םיחצוד
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 בָאה םעד ןופ ,ןסיװעג םענייר ַא טימ ,קיאור ןסינעג ןוא םישובלמ עש

 קוק ךיא .תונברק ערעייז ייב טריבַארעגסיױא ןבָאה ייז סָאװ ,סטונ ןוא

 -עג יד טימ רעבכירַא ךיז גָארט ןוא טייקכעלקריוו רעכעלקערש רעד ףיוא

 ,ןטלַאטשעג ,רעדליב ךיז ןָאמרעד ךיא .טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןעקנַאד

 .ןרעװ טקעמעגסיוא טשינ ןורכז ןיימ ןופ לָאמנייק ןלעו עכלעוו ,ןדָאזיּפע

 -יאָאטס םעד טימ .ןבעל שידיי קיטפַאז ַא טימ טבעלעג וטסָאה רָאי 0

 -עג תורוד ליפ ןופ סעיצידַארט ןוא הנומא רעד וצ טייקנדנובענוצ ,םזיצ

 ,תורזנג עלַא טבעלעגרעבא וטסָאה ,ןדיי עככעלטנרָא ,ענשַאּפערָאה ,עטנוז

 טַאהעג ןבָאה לָאדָאּפ ןוא ןילָאוװ ןופ ןדיי יד עכלעוו ,ןדייל ןוא תופידר

 ריד ןבָאה סע .ץנעטסיזקע ןקיראי-000 ןייד ןופ ךשמ ןיא ןייטשוצסיוא

 עבלעוו ,ןיקצינלעמב ןופ סעדנַאב יד ,ט"ת רֶאי ןיא ,ןטימעגסיוא טשינ

 ןסָאנ עשידיי ענייד ןיא ןוטעג עילוה ַא ןבָאה ,גָארטסָא ןייק סידנעיינ |

 יד םלוע-תיב ןטלַא םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיא תודע רעקידעבעל ַא יװ

 -יחש רענעי ןופ םישודק יד ןופ רבק-רעדירב םעד ףיוא הבצמ ענרענייטש

 ,ץערָאק עלעטעטש רעזנוא ,וטסָאה ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ליפיוו .הט

 רעזנוא ןופ ןעמָאנ רעד טסוװַאב טשינ זיא ןעמעוו ! ןבענעג טלעוו רעד

 -ענ טינ טָאה רעװ .ל"צז רעצערָאק לסחניּפ 'ר קידצ םעד ,ריעדזב ןסיורנ
 ,ערעּפָא רעכעלרעזייק רעד ןופ ןָאטירַאב ןטמירַאב-טלעוו םעד ןגעוו יטרעה

 .ןזח רעצערָאק ןעמערָא ןַא ןופ ןוז רעד ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,ווָאקַאיריביס

 טָאה רעכלעוו ,טַאקַאװדַא םעד ןוא רעקימעכ םעד ,שימ רעדירב יד ןגעוו

 םעד .טרעדנוהרַאי ןט-20 ביוהנַא ןוא ןט-19 ףוס ןיא ןעוועג םש-הנוק ךיז

 .ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעינדושט ריאמ רעטכיד ןשיאערבעה ןטמירַאב

 -נעלאט םעד ,רפוס םעד רעב ןרהא ןופ ןוז םעד ןוא ָאטעג רענליוו ןיא

 יצ .עדַאנַאק ןיא טציא טניווו סָאװ ,לַאגיס בקעי רעלעטשטפירש ןטריט

 הימחנ "רעניבַאר םענָאיזַאק, ןופ טלַאטשעג עקיטביל יד ןסעגרַאפ ןעמ ןעק

 -רַאפ ןוא ןעמונעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןדיי ןסיורג םעד טָא ,ןראגנעשרעה

 .ןסַאמ עמערָא יד וצ גנודליב ןגָארט יו ,עיסימ עלעבָאנ ַאזַא טכעלקריוו

 -ילעב עמערָא ןופ רעדניק ווו ,הרות-דומלת יד טעדנירגעג רע טָאה סָאד

 -ָאיצַאנ ןעמוקַאב טסיזמוא ןבָאה רעלדנעה עניילק ,סרעגערט ,תוכאלמ

 עכלעוו ןוא ,גנודליב ןוא גנואיצרעד עכעלטלעוו ןוא עזעינילער ,עלַאנ

 -רעוטנַאה עטעדליבעג ןוא עלעדייא תורוד עכעלטע ןבענעגסױרַא טָאה
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 -םקלָאפ יד טעדנירגענ רע טָאה םעד רעסיוא .רעלדנעה-ןיילק ןוא רעק

 -ָאזָאליפ עטסנרע ןעניפעג טנעקעג טָאה ריא רעכלעוו ןיא, קעטָאילביב

 -יסור ןוא רעשידיי רעד ןיא רעקלעפ עֶלַא ןופ רעקיסַאלק ,קרעוװו עשיפ

 -ערָא יד עכלעוו טימ ,ןענַאמָאר סרעמָאש וליפַא ןוא ,גנוצעזרעביא רעש

 תורוד ?יפ יד טציא ןוא .טקיצטנַא ױזַא ךיִז ןבָאה ךעלדיימ-טסניד עמ

 -לעוו ,סרעוט-ללכ ןוא םינלדתש-םידינ: ,ןּפָארטנַאליפ-םידיגנ רעצערָאק

 ןרָאלרַאפ טשינ ,םוטכייר ןסיורג רעייז ףיוא קידנקוק טשינ ,ןבָאה עכ

 .ןַאמערָא םוצ דיילטימ ןופ ?יפעג סָאד

 ןבדנ ןסיורג םעד ןופ ךעלהשעמ ערַאברעדנוװו יד טשינ טקנעדעג רעוו

 -ענסיוא לרעלקעמ םערָא ןַא ןופ זיא רעכלעוו ,ןייטשנערָאה ףסוי בקעי 'ר

 ןוא ןלימ ,רעדלעוו ןופ רעמיטננייא םעד ,ריבנ ןסיורג םעד ןיא ןסקַאװ

 ןדעי רַאפ ןפָא ןעוװעג זיא עסַאק ןוא ןזיוה סנעמעוו ןוא ,ןקירבַאפ-רעקוצ

 ןעװעג טשינ ןיא סע .ןכעלקילנמוא ןוא םענעלַאפעג ,ןקיטפרעדַאכטיונ

 רָאי ןיא םָארנָאּפ םעד ךָאנ טָאה ץערָאק ןייק אקוד סָאוװ ,לַאפוצ ןייק

 רוא  הכישיו ןייז טריּפענרעביא ,רַאש .ּברה ,יוקיע רעליוװב רעד 9

 ךיז ןבָאה הרות:דומלת רעד ןופ ןינב ןבלעז םעד ןיא עקַאט ןוא ."הרות

 יוליע רעד .םיניד ןוא םיטחוש ,םינבר ףיוא טנרעלעג םירוחב עשידיי

 טימ ןעוועג טסּוװַאב זיא עכלעו ,לטעטש םעד ןיא זַא ,טסווועג טָאה

 ןוא ןריטסיזקע רעטייו ןענעק הכישי יד טעו ,םינדמל ענענייא ענייז

 ןבָאה ןדיי רעצערָאק עכעלטניײרפטסַאנג יד .טשיטנַא טשינ ךיז טָאה רע

 -סיוא ףיוא םירדנ ןעוועג רדנמ ,"רעניט , ףיוא סעקינהבישי ןעמונעג ןרעג

 ,ךיז ןרידיווקיל ןייז זיב טָאה רעכלעוו ,טלַאטשנַא ןקיזָאד םעד ןטלַאה

 ןבעגענסױרַא ,19359 רָאי ןיא טכַאמ-ןטעיווָאס רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 ,סױרַא ןבעווש תוברוח עקיזָאד יד ןופ .םימכח ידימלת ןוא םינדמל ליפ

 ייז רעכיא ךיז ןנָארט סע ,תורוד ליפ ןופ ןטלַאטשעג יד ,עקידעבעל יוװ

 -סָאדיײלַאק ןיא יוו ןוא ןדיי ערעייט.עכעלסעגרַאפמוא יד ןופ רעטסייג יד

 קיברַאפליפ עצנַאג סָאד ךימ ןָאמרעד ךיא .רעדליב יד ךיז ןטייב ּפָאק

 ןעוו ,1909 ראי ןופ קידנביוהנָא ,לטעטש םערָא רעזנוא ןופ ןבעל שידיי

 -ור ןסיורג םעד טימ ןעמַאזוצ ,טכַאמעגטימ טָאה עלעטעטש ןיילק רעזנוא

 עכלעוו ,ןטסילַאיצַאס יד ךיז טנַאמרעד סע .עיצולַאװער יד ,קלָאפ ןשיס

 -עלָארּפ ןשיסור םעד ןופ ננואיײרפַאב רעד טימ זַא ,טביולגענ ױזַא ןבָאה
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 -ַאב יד ךיוא ןעמוק טעװ ,רַאצ םעד ןפרַאװּפָארַא םעד טימ ןוא טַאירַאט

 :ןעוועג ייז ןענעז קיטכירפיוא-ךעלרע יו .קלָאפ ןשידיי םעד ןופ גנואיירפ

 -ייפ לדייז ,סדמלמ םעד קילעזירשא ,םירָאש ?בַאב ,רעלָאמ רעד עקטָאנ

 -מיא סָאד ךיז טנַאמרעד סע .ערעדנַא ליפ ןוא םיובנעראב עקייכ ,רעפ

 .רעד ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןשיוװצ ץערָאק ןופ ןבעל עוויסלוּפ

 ַא ןוא רעלדנעהניילק א ,םירחוס ַא טעדנירגעג ךיז טָאה סע ןעוו ,רעטייוװצ

 טָאה ןעניירַאפ עקיזָאד יד ןופ רעדעי ױזַא יװ .ןיירַאפ רעקרעוװטנַאה

 ךיז טָאה סָאוװ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא העּפשה יד ןּפַאכרַאפ טלָאװעג

 -סקלָאפ ןופ "סעינַארבָאס עשטשבָא , יד ףיוא טקירדעגסיוא סנטסטלובמַא

 טָאה סָאװ ,ףמַאק רעד ךיז טנַאמרעד סע .עסַאק םידסח-תלימג ןוא קנַאב

 בר ןנולק םעד ןופ טוט ןכָאנ ,תונברה אסכ םעד רַאפ טרעקַאלפעצ ךיז

 :ןרענַאל ייווצ ףיוא טלייטעצ ךיז טָאה לטעטש עצנַאג סָאד .?ל"ז יקסדיל

 - עג טָאה ,טנעמעלע רעזַאושזרוב טנַאזעג סנייטשימ ,רעשירחוס רעד

 ןיקשַאב עלעסינ ברה -- םעדייא סיקסדיל ןרעוו לָאז להקה בר זַא, טלָאװ

 -טנַאה רעד טריפעגנָא טָאה סע עכלעוו טימ ,ןטכיש עמערָא יד ןוא --

 ןופ ףליהטימ רעד טימ ,סעזערּפ ןעװעג ןיב ךיא ווװ ,ןיירַאפ רעקרעוו

 -בכרוד טלָאװעג ןבָאה (סינָאר) רעדנאב רעד דוד הלהק ןופ סנרּפ םעד

 .ןַאמרעבליז קישטמַארבַא ברה -- ,ןיד םעד רעדניוו ןופ ןוז םעד ןריפ

 ץנעוורעטניא יד וליפַא ,ףמַאק רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא ךעלטפַאשנדייל

 טשינ ןבָאה תיפי הט בר רענווָאר ןופ ןוא ןיקשטאראס בר רעקצול ןופ

 ןבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג טשינ טָאה םידדצ יד ןופ רענייק --- ,ןפלָאהעג

 -קיל ןוא עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד זיב ןגיוצעג ךיִז טָאה ףמַאק רעד ןוא

 ןפוא ןקידתוירזכַא ןַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,שטייד רעד םיא טָאה טרידיוו

 םעד ףיוא קידנקוק ךיז טנַאמרעד ץְלַא סָאד ...םינבר עדייב טעגרהעג

 סָאד ןדעוסיוא טניירפ ןטנעָאנ א סעּפע רַאפ ךיז טסולג סע ןוא ןברוח

 עשידיי עטריניאורעצ סנפיוה ןזיולב עז ךיא .טסוּפ זיא םורַא רַאנ ,ץרַאה

 -רעד ןופ ,דרָאמ ןופ םינמיס ,רעמינּפ עכעלטניירפ טשינ ,עדמערפ ,רעזייה

 רעד זיא סָאד -- ןבילבעג ךָאנ זיא טסיירט ןייא ...ןייּפ ןוא גנורעדינ

 -קוא ענייז ןוא שטייד רעד טָאה ןדיי סעצערָאק עֶלַא טשינ זַא ,קנַאדעג
 רעסיורג רעד רעביא טייזעצ ץענרע .טעטכינרַאפ סרעפלעהַאב עשיניַאר

 וצ ,ןדיי רעצערָאק ךָאנ ןבעל רעדנעל עטייוו יד ןוא םימי רעביא ,טלעוו
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 ,טייוו ץעגרע .טכיירגרעד טשינ טָאה רעדעמ ןשטייד ןופ טנַאה יד עכלעוו

 -ַאק ענעמוקעגמוא יד ןופ טניירפ ןוא םיבורק ךיז ןעניפעג טענַאד ןופ סייוו

 ןברוח ןסיורג םעד ףיוא טקיטולבעג ןבָאה רעצרעה סעכלעוו ,ןדיי רעצער

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעצערָאק ןעניוו ץענרע ,לטעטש רעזנוא ןופ

 ןענעז ייז וװ ,?טעטש-םייה רעייז וצ טפַאשקנעב ןוא עביל יד ןריולרַאפ

 -עפ רעטנזיוט טימ ןענעז ייז ןכלעוו טימ ,ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 ,עטנעָאנ עניימ ,ָאי .ןעז טשינ לָאמנייק ןיוש סָאד ןלעוו ןוא ןדנוברַאפ םעד

 ןופ ךעלסענ יד רעביא טציא טערט ךיא ,טיילסדנַאל רעצערָאק ערעייט

 ףיֹוא קידנקוק ,םירוסי עכעלקערש רעביא כעל ןוא ?טעטש םערָא רעזנוא

 -ןוא ןופ ןדייל יד ןנעוו רימ טנַאמרעד עלעדנייטש רעדעי ווו ,תוברוח יד

 ריא זַא ,ליפ ךיא רָאנ .ןדיי רעצערָאק רוד ןטצעל םעד ,םישודק ערעז

 ןגיוא עניימ טימ ןעז וצ ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאװ ,אנקמ רימ ךָאד טנעז

 -רע עקילייה יד ףיוא רערט  ַא ןזָאל ןוא גנוטכינרַאפ ןופ ןרוּפש עקיזָאד יד

 ערעזנוא ןופ ןייּפ ןוא ןדייל יד ןופ ןעוועג תודע ןַא ןענעז עכלעוו ,רעט

 -מוא ןוא עטנַאקַאב רעצערָאק עניימ ,טימ רימ טיס טמוק ָאט .רעריטרַאמ

 ריצַאּפש ןטצעל ןיימ טימ רימ טימ טכַאמ .,טניירפ ןוא םיבורק ,עטנקַאב

 רעזנוא ףיוא ןניוא עניימ טימ טקוק ,לטעטש טכַאמעג בורח רעזנוא רעביא

 סָאד ,ןרָאי-רעדניק ערעייא רימ טימ ןעמַאזוצ ךייא טנָאמרעד ,םייה רעטְלַא

 ריא זַא ,ןטכַאד רימ ךיז לָאז ,ץערָאק ןקילָאמַא ןופ ןבעל רעגייטש עצנַאג

 ךיא .טימ רימ טימ טמוק .ןרעיורט רימ טפלעה ריא ןַא ןוא ריס טײלנַאב

 םעד ןיא םאזנייא ױזַא ןייז טשינ ?יוו ךיא ,טייקטנעָאנ רעייא ןליפ ?יוו

 .טנעמָאמ ןרעווש ,ןכעלקערש

 2 לטיּפַאק

 גניד-קרַאמ םעד ףיוא

 רימ ןביילב רעיומ סנַאמטייוו ןבענ .גניר-יקרַאמ םעד ףיוא ןעמוק רימ

 ענענייא יד קידנביולנ טשינ ,םורַא גנורעדנווװרַאפ טימ ןקוק ןוא ןייטש

 -דוב סענכש עקשָאמ ןופ קידנביױהנָא ,ןעמָארק עטרעיומעג עייר יד .ןגיוא

 ןדנוװשרַאפ ןענעז ,םָארק-רעדעל סנַאמכעג עילע טימ קידנקידנע ןוא עק

 -שינ .עבלעז סָאד סטכער .ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא דרע רעד ןיא יוװ ,ןרָאוװעג
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 סניּפיל ,גרעבדלָאג ,סכוברעװַא ,סעכעייש לדנייש ןופ ןרעיומ יד ַאט
 -מורַא ןבָאה סָאװ ,ךעלטיילק ענרעצליה ןוא עטרעיומעג עלָאמש יד ןוא

 ןופ .טרֶא םעד ףיוא רימ ןעעז לגיצ טימ סנפיוה .קרַאמ םעד טלגנירעג
 יד ןוא סָאגלוש עטנערברַאפ יד רימ ןעעז ,ןעייטש רימ וו טרָא םעד

 -אז -עדעװעשטָאּפ, םעד ןיב ,רעטעמַאליק עכעלטע ףיוא וויטקעּפסרעּפ
 ןייטש ןגעלפ סָאװ ,םירחוס עשידיי יד טשינ ןעניפעג ןוא ןכוז רימ ."טסופ

 ,שיסור םענעכַארבעצ ַא ףיוא ןוא ןעמָארק ערעייז ןופ ןלעווש יד ףיוא

 ןעעז ריס .םינוק עקידנעייגייברַאפ יד ןטעבניירַא ,הרוחס רעייז קידנביול

 םוצ םענייא ןופ רעמינּפ עטהגאדרַאפ ,עטכַאמשרַאפ טימ ןפיולמורַא טינ ייז

 םוצ לסקעװ םעד ןזָאלרעד טשינ ידכב ,דסח-תולמג ַא ןּפַאכ ףיוא ןטייווצ

 -יטָאש יד , ,ךעלמירחוס עניילק יד טשינ ןעניפעג ןוא ןכוז רימ .טסעטָארּפ

 ,ןרופ עשירעיוּפ יד ןשיוװצ ןעיירדמורַא ךיז ןגעלפ סָאװ ,"סעקינשעיַאמ

 ,לבלעפ ןפָאש א ןעלדנַאהנייא ןוא טנַאה רעד ןיא ?דנעמזעב םעד טימ

 ילֲאק , עינעב ָאד טלעפ סע .רָאה-ריזח טיול רָאַּפ ַא רעדָא ,סעבירג טנופ ַא

 ךיז טנַאמרעד סע ,טנַאה רעד ןיא שטייב רעננַאל רעד טימ "קָארעמרַאי

 ןדיי ןוא םיוג ןופ זיירק א ןיא ןייטש רע טגעלפ ָאד טָא ,עלעשיפ-עלעטָאמ

 ןוט ּפַאלק ַא לָאמ יירד רע טגעלפ עקלויל ןייז וצ קַאבַאט ?סיב א רַאֿפ ןוא

 -סיוא ןוא ,זייה רעטעװעצלָאמשרַאפ ןייז רעביא טנַאה רעטנוזעג רעד טימ

 טא .עטלמַאזרַאפ יד ןופ טייקנדירפוצ סיורג רעד וצ ,ןָאה ַא יו ןעיירק

 לעמ ןיא עטרימשעגנייא יד ןייטש ןנעלפ ,טיילק סקינלארונ לחר ןבענ ,ָאד

 -ךרעפ עטרעגָאמעגסיױא עקירעגנוה יד טימ "סעקינשזילעט , סטעפ ןוא

 יורטש ענעקורט ?לסיב א טייקעג ּפעק עטזָאלעגּפָארַא יטימ ןבָאה סָאװ ,ךעל

 -סָארָאק , יד ןופ ןנילפ יד ןעלדייוו ענעכַארקעגסיױא יד טימ ןבירטעגנ ןוא

 ןפָאלש ןגעלפ דרע רעד ףיוא ןוא רענעגעו יד ףיוא .סרעּפרעק "עוועיט

 סנטסַאק רֶאַּפ ַא ןעװעדָאלסיױא ןפור ייז לָאז ןעמ ,טרַאװעג ןוא סרעגערט

 יר טָא ריא טנעז ווו .רעקוצ ?קעז א רעדָא ,גנירעה ?סעפ ַא ,ײלַאקַאב

 טימ עטלטרַאנעגרעטנוא יד ,סעציילּפ עקיצַאלּפ יד טימ ,סרענערט עטסעפ

 עקרעב זיא וו ,דרָאב רעסייוו רעד טימ אנח זיא וװ ? קירטש עבָארג יד

 וװ ?סעציײילּפ יד ףיוא לעמ קַאז ןקיאָאליק 100 םעד טימ קינַאטּפַאק

 םעד טזָאלרַאֿפ ריא טָאה סָאװ ? ןדיי ענשַאּפערָאה עמערָא ,ריא טנעז

 -ענרעביא השוריב ךייא ןבָאה סעדייז ןוא סרעטָאפ ערעייא ןכלעוו ,ץַאלּפ

 ארומ ןבָאה םיוג עכלעוו רַאפ ,ןדיי עטסעפ ,ריא טָאה סָאװ רַאפ ? טזָאל
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 ?ןגרָאװרעד טשינ טנעה עקרַאטש ערעייא טימ שטייד ןייא ןייק ,טַאהעג

 ןוא ,תומשנ עטושּפ ערעייא טימ טזיורבענפיוא טשינ ריא טָאה סָאוװ רַאֿפ

 ךיז ריא טָאה סָאוו רַאפ ?סרעּפרעק עקרַאטש ערעייא טצונעגסיוא טשינ

 .םורַא ?יטש ןיא סע ? הטיחש רעד וצ ןריפ דנַאטשרעדיװ ןָא טזָאלעג

 -ַארפ רעטקיטייוװעג;ַא רעקיזָאד רעד ףיוא טשינ זנוא טרעפטנע רענייק

 רעכלעוו ,ץַאלּפ-קרַאט ןקיזָאד םעד ןופ טייקליטש סָאד שממ טקירד סע .עג

 ןוא שידיי ןופ שימעג םעד טימ ןעװעג טכליהרַאפ ןרָאי רעטרעדנוה זיא

 -ןייא עמערָא יד ןופ תוללק עקיטומטוג ןוא תועובש טימ ,ןכַארּפש עשיאיונג

 יד ןיא ךַאלשיוק ענעטכַאלפעג יד טימ ,רעייא ןוא רעניה ןופ סנרעפיוק

 - ענּפָא עילַאװכ:םי רעזייב ַא ךרוד יװ ,ןדנווושרַאפ זיא ץלַא .טנעה

 -עצ טרעװו ץראה סָאד ,ןַאד ןופ קעװַא ,ןדיי רעצערָאק ,טמוק ...טקנעווש

 ױזַא יוװ ךיז ןענַאמרעד ןופ ןוא ןברוח ןקיטציא םעד ףיוא קידנקוק ,ןסיר

 עניימ ,רעסעב טמוק .לָאמא ןעזענסיוא טָאה גניר-קרַאפ רעקיזָאד רעד

 תורוד ?יפ יד ןופ םירבק יד ןכוזאב ריִמָאֿל ,םלוע תיב םעד ףיוא ,טניירפ

 ןענעז ןוא ןבעל ןכעלריטַאנ א טימ טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעצערָאק

 -עייז טימ ןטפעהַאב ךיז רימָאל טמוק ,טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשענ

 .ןדיי רעצערָאק רוד ןטצעל םעד ןענייוװַאב ןעמַאזוצ ןוא תומשנ ער

 3 5 טיּפַאק

 םלוע-תיב םעד ףיוא

 -יקּפָארַא ףיוא רעיױמ סנַאמרעיליטש עיסענעג וצ רימ ןעייג םַאזגנַאל

 ץנַאנ ןיא רעיומ (סקיטנאמ) סלשעג-קילארש .סַאנ-לוש רעד ןיא ןעווער

 עגנוי עשיניַא-קוא 2 .טַאטשרַאװ-רעטסוש ַא ןיא טיילק-?קניוו רעד ןיא

 ןּפַאלק ?סענירּפשט , סטעפ טימ עטרימשעגנָא ,עננַאל טימ ,סרעטסוש

 וו ,טרָאד רעיומ סניסענעג ןוא .דיל ַא ןעגניז ןוא ןליוז יד ןיא ךעלקעלפ

 -ןזייא סנַאמטָאלז ןיא ,םָארק ירעטנלַאַאג סנַאצפַאק םהרבא ןעוועג זיא'ס

 ןיא ןײרַא ןעייג רימ .ויטַארעּפָאַאק רעשהכולמ ַא טציא ךיז טניפעג ,םָארק

 -ניק ערעזנוא ןבָאה רימ ווו ,סַאג יד ןיא סָאד ?יז זיא סָאד יצ .סַאג-לוש

 -עג ןבָאה סע ווו ,ןעננַאנעג רדח ןיא ןענעז רימ ווו ,טכַארברַאפ ןרָאי-רעד

 ןוא ךיש עטשרע יד זנוא ןבָאה סָאװ ,סרעדיינש ןוא סרעטסוש יד טניווו
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 סָאוװ ,ךעלזייה ענרעצליה .עמערָא יד ןדנווושרַאפ זיא סע ?טיינעג .רעדיילק

 -עגסיױרַא יו ןענעז סָאוװ ,ןטייווצ םוצ סנייא טּפעלקענוצ יוװ ןעוועג ןענעז

 טנעוו ןוא סמעדיוב .עקידתופתושב ךרוד .ןטייווצ .םעד .ןופ סנייא ןסקַאוװ

 ןיא בגנַאל - ןרָאי םיתב - ילעב רעייז יו ןוא ןעװענ ךדשמ ךיז

 -רַאפ ,לניצ .טימ גרעב .טבעלעגנעמַאװצ ןדייל ןיא ןוא ןדיירפ

 -רעכרע  םױרַא טעשטרַאטס סע עכלעװ ןופ ,ןצליהעג עטנערב
 א ןשיװצ .?טעב ענרעזייא ןניױבעצ טנערבענרעביא ןַא  ןייוװ

 לטנעוו טרעיומעג ןבילבעג ץנַאנ א ןוא רימ ַא ןופ "קאיסָאק , ןטיירדענסיוא

 עקיבױלג ַא סָאװ ,רזחמ םענעסירעצ ַא ןופ "תומש , טּפוטשרַאפ רימ ןעעז
 יד ןטערט טשינ סיפ יד טימ ,הלילח ,לָאז ןעמ ,ןטלַאהַאב טָאה טנַאה

 ערעזנוא רַאפ ןזיא סָאװ ,ןברוח םעניימעגלַא םעד ןיא .ןטפירש עקילייה

 ,ןסיוטשנֶא ךיז ,םינמיס עקיניא טיפ ,ןזיולב ןעמ ןעק ,ןגיוא

 אד טָא .טניווװעג טָאה עטנאקַאב עטלַא ערעזנוא ןופ רעװ וװ

 -בַאי, יד ףוב עקניד ןופ עיסעסָאּפ יד ןעװעג ,ךיז טכַאד ,זיא

 -רעד ךיז טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ ,רעטעמ ליפ ףיוא ."עקשטינָאל

 ןופ קעמש םעד טריּפשעג ןיוש ןעמ טָאה ,זיוה ריא ןצ טרעטנענ

 -סױרַא ףיוא ,סנגָאוװו ףיוא ןעוועדָאל קידנ:עטש ָאד טגעלפ ןעמ סָאװ ,לּפע

 -ענפיונוצ קָאלב רעד ןעוועג זיא ןגנעקטנַא .ןַאב םוצ ענוװָאר ןייק ןקיש

 -עוויש ?דנייש ,רעדיינש רעד רעשטשִאה םהרבא ןופ ןעגנוניווו עטדימש

 -סוש סָאד ןעוועג זיא רעטייוו .יַאלַאב קילומש ,קינלוביצ םעד לסוי ,רעכוב

 יד טניוװעג ןבָאה ?כענ ןלָאמש םעד ןיא רעטייוו ךָאנ ןוא לכלוש-רעט

 - עגניירא יוװ ,עלָאמש סָאד ךיז טנַאמרעד סע .סערַאילקשז-"סעקינדימ.

 ,רענראס לסוי ןוא קינאלבאי םעד ?קוי םידיגנ ייווצ יד ןשיווצ טסערּפ

 ןקידנעקניה םעד ,סָאק סקינמירפס רכומ ןטְלַא םעד ןופ עלעביטש ןיילק

 -עמה ריש ,תיציצ ,סהלדבה ןפיוקרַאפ םוצ ןגָארטמורַא טנעלפ סָאװ ,לדיי

 טעז ןעמ .ןבילבעג טשינ םעלַא םעד ןופ זיא ןמיס ןייק .ךעלחול ןוא ןתול
 טימ רעטסיילק עלָאקימ ןופ טנעוו עסייוו עקידנעקנַאלב יד ןענַאד ןופ זיולב

 -ענּפָא שירפ םעד ףיוא םימלצ עטעליהענּפָא יד טימ ,סענַאלַאק עכיוה יד

 םיוא רע טעז תוברוח עשידיי יד ןופ ןָאפ םעד ףיוא .ךַאד םענירג ןטברַאפ

 -נָאק םעד רעטנוא רערעמ ךָאנ טכיירטש ןוא ,רעכעה ןוא רעטסעפ יו

 ,טייקכעלרירַאבמוא ןייז ןוא םוקמוא רעזנוא ןשיווצ טסַארט

 םעד ןַאמרעסַאוװ ףלָאװ ןופ זיוה ןבענ ּפֶא עלייוו ַא ףיוא ךיז ןלעטש רימ
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 -ילּפ ענעטנעמעצ עטסעפ יד זיולב ןבילבעג זיוה םעד ןופ זיא סע .רעילומ

 ןיא קידנעייז ,טניוװעג ךיא בָאה ָאד .ךעלּפערט ייווצ טימ קינַאג ןופ עט

 ןיא .(יקסװַאטסָאנסַארק) סרעקעב םעד ריאמ השמ טימ ןעמַאזוצ ,ָאטעג

 -רַאפ עמייהעג יד טכַאמעג עיצקַא רעטשרע רעד ךָאנ ךיא בָאה ןיוה םעד

 ךיא בָאה ?ּפערט םעד רעטנוא ןוא עפורג-עיסרעוויד ןיימ ןופ גנולמאז

 ןבילקעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו טיפ ,טטעלָאטסיּפ ןיימ .ןטלַאהַאבעגסיױא

 ,טרָא םעד וצ ךיז ןרעטנענרעד ריס .רענַאזיטדַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןיײגקעװַא

 .שרדמח-תיב רעד ןוא לוש סרשא 'ר ,לוש עטיור יד ןענַאטשענ זיא סע ווו

 סָאװ ,רעלעק ןסיורג םעד ןופ זלַאה רעטרעיומעג רעד זיולב ןבילבעג זיא סע

 ןטסנעש םעד --- לוש רעטיור רעסיורג רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה

 סאוו ,שדוק ןורא ןטצינשענ ךעלטסניק םעד טימ ,ןיערָאק ןיא שודק םוקמ

 רעד ךרוד ,המחלמ רעטשדע רעד רַאפ רָאי עכעלטע ןרָאװ עג טכַאמעג זיא

 .ןייטשלעקניפ שרעה טַאקָאװדא םעד ,יאכג ןקידסָאמאד ןופ וויטאיציניא

 -וא עטעדליגעג טימ ןעוועג ןיא סע ןכלעװ רעביא ,רעיוט ןרעווש םעד

 ץעשטייד א טָאה ."וּב ואובי םיקודצ 'דק רעשה הזו , : ןֿבירשעננַא תוית

 -רַאֿפ ןיא ץערַאק יװ םעדכַאנ ,גָאט ןטייווצ םעד ףיוא ןסידעגפיוא עדנַאב

 -עג .ךיִז יז ןּבָאה תויח עדליוו יח .ןטטייר יד דרוד ןראוועג ןשמונ

 ידפס יד רעמעלעב םעד ףיוא טרעדײלשעגסױרַא ,שרוק ןורא םוצ ןפרָאװ

 -עגרעטנוא ייז ןוא סרעדנעטס עלַא סאטפ ןייא ףיוא טגייקעגנָא ,סהרות

 "תונכש יד ןופ ןדיי יד ןעוו .1941 ילוי ןט-ס םעד ןעוועג זיא סָאד .ןדנוצ

 ךוִז ןבָאה םָאװ ,רעייפ ןוא ךיור ןקיטפ יד ןעזרעד ןבָאה רעזייח עפיד

 .רעסַאװ טימ סרעמע טּפַאכעג ייז ןבָאה ,רעטצנעפ יד ךרוד ןסירעגסורַא

 ןרָאװעג טנגעגַאב ןענעז ייז רָאנ ,לוש עקידנענערב יד ןשעל ןפָאלעג ןוא

 ןבענרעד ןענאטשעג ןענעז רעדרעמ עשטייד יד .ןליוק ןופ לנָאה ַא טימ

 היעשי .טעברַא רעייז ןופ ןטכורפ יד ףיוא טקוקעג טייקנדירפוצ טימ ןוא

 ךרוד ןרָאװעג זגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ןַאד זיא (קינרעטופ רעד) סהקבר-הרש

 םיא טָאה החּפשמ ןייז .ןטלַאהַאב ץעגרע קערש ןיא ךיז טָאה ןוא ןשטייד יד

 ןרוּפש ענייז עלַא ןענעז ןָא ןַאד ןופ ןוא ןעניפענ טנעקעג טשינ ןוא טכוזעג

 ,עסיורג יד רעייפ םעד טימ קעווַא זיא נָאט ןלעה ןטימ ןיא .ןדנווושרַאפ

 -ָאק םעד ןופ גנוריצ סָאד ןעוועג רָאי 200 עּפַאנק זיא עכלעוו ,לוש עטיור

 -תיב רעד ןרָאװעג טנערברַאפ ךיוא ןיא גָאט ןבלעז םעד .םוטנדיי רעצער

 ןענַאטשעג זיא סע וו ,טרָא םעד ףיוא ךיוא זיא .ץַאלּפ רענייר ַא .שרדמה
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 רעליווז יד ןענופעג רעטעּפש ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,הרות דומלת יד

 הרות רומלת, עקידנשיור יד טשינ טרעה ןעמ ןוא טשינ טעז ןעמ .הבישי

 ןופ ןטכיש עטסמערָא יד ןופ ךעלרעדניק ערעייט יד טָא -- ,"ךעלצעלק

 -צנעפ ענעפָא יד ןופ סױרַא טשינ ךיז טסייר סע .גנורעקלעפַאב רעצערָאק

 ריבעמ זיא סָאװ ,קינבושי ַא ןופ עמיטש עסיז יד ,קָאטש ןטייווצ ןופ רעט

 -םימי יד ףיוא ףרָאד ַא ןיא ארוק-לעב ַא רַאפ ךיז קידנטיירג ,חרדס יד

 -יווו סָאד זיולב ךיז טרעה סע .ןברָאטשעגסיוא יו זיא םורַא ץלַא .םיארונ

 טימ טצענערג סָאװ ,ףיוה סחלג םענעבילבעג ץנַאג םעד ףיוא טנוה ַא ןופ {ע

 ּפערט ענעכַארבעצ עטיירדעגרעביא יד ךרוד .הרות דומלת רענעזעוועג רעד

 -ָאד יד .דָאב רעטנערברַאפ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ּפָארַא חיז רימ ןזָאל

 -עג גנונעדרַא ןיא ןוא טריטנַאמער קילעפגרָאז ןרָאי עלַא ןענעז ּפערט עקיז

 ןבָאה ןעיורפ רעצערָאק עקידתועינצ יד סָאװ ןטלעג יד ןופ ןרָאװעג ןטלַאה

 ןטצעל םעד ןופ לביטש סָאד ץנַאנ טייטש סע .טעדנעּפשעג ליצ םעד ףיוא

 -:עטש א טימ עלעדיי ןטלּפירקרַאפ ןקשטעניילק םעד -- קוס השמ רעדעב

 לסינ ןופ ןיוה סָאד טרעטשעצ טשינ ךיוא ןיא סע .קַאב רענעלָאװשעג קיד

 -טסירק עניירמוא ייווצ ךיז ןליּפש זיוה ןופ לעווש םעד ףיוא ,קינוועזאל

 רַאפ רעטערב ייווצ ."?קירב ןטיוט , םעד וצ וצ ןעמוק רימ .רעדניק עכעל

 -עג ןיא ?קירב סָאד ווו ,ּווָאר םעד רעביא ןפרָאוװעגרעביא ןענעז רעייגסופ

 ַאטשינ .ןסקַאװרַאפ זָארג טימ זיא ,ןטייז עדייב ןופ ,םעד וצ געוו רשד .ןעוו

 ,לקירב סָאד קיטיונ טשינ ןיוש זיא םורַאד ןוא ץערָאק ןיא ןדיי ןייק דערעמ

 .םלוע תיב םוצ ןזיולב טריפעג טָאה סעכלעוו

 ערעדנַא ןוא ןגעוו ערעדנַא ךרוד טָאה ןדיי רעצערָאק רוד העטצעל רעד

 ןטכַארטַאב ןוא ןייטש ָאד ריִמָאל .טכַאמעגכרוד געוו ןטצעל ןייז ןקירב

 -ערט עמערָא יד טניוװועג ןבָאה סע ווו ,סַאג עקיזָאד יד סיוא טעז ױזַא יו

 -פַאק ,סעקצעצ יד --- רעריפדעסאוו ןוא תולנע-ילעב ,סעקינשזילעט ,סרעג

 ,ךעלזייה עניילק עקירעדינ יד ןיא .סעכמימַארַאכ ןוא סעקעדווע ,סעקינַאט
 עשיאיוג יו ןעזענסיוא ןבָאה סָאװ ,סעצינארד רעדָא ,יורטש טימ טקעדַאב

 -וד ןבָאה ,םלוע תיב ןופ ןקרַאּפ ןטרעיומעג םעד וצ טעילוטעגוצ ,סעקטַאכ

 -עג טוג ױזַא ךיז ןבָאה ןוא ןדיי ענשַאפערַאה יד טא טניווװעג גנַאל-תור

 ןפַארטעג ָאד ןעמ טָאה קידנעטש .תמאה םלוע םעד טימ תונכש ןיא טליפ
 -עק עטזיירקעג טימ ךעלרעדניק ליפ סַאג ןטימ ןיא דמַאז ןיא ןליּפש ךיז

 ,טכַאלעג ןבָאה ייז .ךעלעגיוא עצרַאװש ,עקידנענערב ,עגולק טימ ,ךעלעּפ
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 -ובש ברע .ןקילב עקירעניינ טימ רעיינכרוד ןדעי טכַארטַאכ ןוא טנייװעג

 ןופ רעניוונייא עַלַא ןענעז ,עיצקַא רעטשרע רעד תעשב ,1942 רַאי תוע

 ערעייז ןוא ןרָאװעג טעדרַאפרעד ,"עימאנאטיוא , דעמערָא רעקיזָאד רעד

 -עמוא ןוא ?יטש .טריכַארעצ ןלָאה ףיוא םינכש עשיאיוג יד ןבָאה רזייה

 שדוח ןיא יו טשינרַאנ ,ם"וע תיב ןפיוא גנַאגנײרַא םעד ןבענ ןיא קיט

 ,הנשה שאר ראפ געט עכעלטע זיא סע ןזַא ,טשינרָאנ ךיז טליפ סע .לולא

 שדוח םעד ןיא טרָא סָאד ןעזענסיוא ױזַא טָאה יצ .םיארונ םימי יד רַאפ

 ןגעלפ ךעלטעטש ןוא טעטש עטייוו ןופ ...?ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא

 פקירב ןטיוט םעד ןופ ..תובא רבק ףיוא סענעדיי ןוא ןדיי רעהַא ןעמוק

 סענעדיי ןוא ןדיי עמערָא ןעייר ייווצ ןיא ןענַאטשעג ןענעז ?הוא םעד זיב

 -ברוד יד טשטניוועג רעמינּפ-תונמחר טימ ןוא טנעה עטקערטשעגסיוא טימ

 -ענ ייברעד ןוא הבוט המיתחו הביתכ א ןטעבסיוא ןלָאז ייז זַא ,רעייג

 טנעקעג ןעמ טָאה טיילעמערָא ענעסירעגנּפָא יד ןשיוצ .הבדנ ַא ןטעב

 -יוורג ךוא ךעלכיטּפָאק ענעדייז יד טימ סעטיאבג עשתיבה-לעב ךיוא ןעז

 רערעמ טימ ןבָאה עטצעל יד .טנעה יד ןיא ?ןלוקידאר , ענרעדעל עס

 -ערָא ןַא ןכַאמ הנותח ףיוא "עינַאוָאװטרעשזַאּפ , ַא ןטעבעג טייקטסיירד

 ...םוירָאטַאנַאס א ןיא ןקנַארק ןעמערָא ןַא ןקישסורַא ףיוא רעדָא ,הלכ עמ

 ושיט ייב ןציז ןעזעג ןעמ טָאה להוא ןיא ןעגנַאגעגניײרַא זיא ןעמ ןעוו

 סע ןכלעוו ןיא ,רעלעט ַא ןענַאטשעג זיא ןרעדעי ןבענ .טיילעגנוי ןוא ןדיי

 -עצ םעד ףיוא .תויתוא הנבל-שודיק עטקורדעג טימ עלעטעצ ַא ןגעלעג זיא

 : ןדנעּפש וצ טעב ןעמ קעווצ ןכלעוו ףיוא ,ןבכירשעגנָא ןעוועג ןיא עלעט

 א רַאֿפ ,הבדנ עקיטיונ ַא ,סָאטנעצ ,זָאט ,םילוח רוקיב ,הרות דומלת ףיוא

 .ו"זַאא רתסינ

 םעד ןעמ טגעלפ -- "ןגיילניײרַא ןסענרַאפ ריא טָאה רעלעט םעד ןיא,

 ,טנעקעג טָאה ליפיוו רעוו ,ןבענענ ןבָאה ןדיי ןוא ןענָאמרעד טַאקילעד ןבדנ

 ןעמ ןעוו ,עלעטייב ןיא טכייל ץנַאג ןעוועג ןיוש זיא סע .טלָאװעג רעדָא

 וצ רעדָא סחרז הנוי וצ ה"ד ,ּפַאטע ןטצעל םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה

 ּפערט יד ףיוא ןענַאטשענ ןענעז עכלעוו ,אשידק הרבח רעד ןופ ןרעדנַא ןט

 לעב ריאמ ףיוא ןבענ ןטעכענ ןבָאה ןוא םיקידצ יד ןופ ?ביטש ַא ןבענ

 -ייא ןיא טנערבעג ןבָאה סָאװ ,סדימת רנ יד רַאפ לייא ןפיוק ףיוא ןוא סנה

 .,ךעקביטש עקונ

 טא ,ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא טרָא עקילייה סָאד ןעזענסיוא טָאה ױזַא
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 ?טציא רימ ןעעז סָאװ ןוא .תונויער ערעזנוא ןיא ןעזעג םיא רימ ןבָאה ַאזַא

 גניר ןטסעפ ,םענרענייטש ַא טימ טָאה רעכלעוו ,ןקרַאּפ רעטרעיומעג רעד

 ךָאנ םיא ןבָאה רעניַארקוא יד ;ָאטשינ ןיא ,םלוע תיב םעד ןעמונעגמורַא

 סַאג ַא טרעטסַאלפעגסיוא רענייטש יד טימ ןוא ןעמונעצ רֶאי ןט-1942 ןיא

 סָאװ ,ץענערג רעד ןרָאװעג ןדנוװושרַאפ זיא סע ןוא ,"עיוװָארַאז , רעד ףיוא

 תיב רעד .טלעוו רעקימורַא רעד ןופ תמאה םלוע םעד טלײטענּפָא טָאה

 סָאד ןוא ןבעל עשידיי סָאד יו ױזַא ,םיברה תושר א ןרָאװעג זיא םלוע

 ,הלשממ רעשטייד רעד תעב ןגעמרַאפ עשידיי

 וצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא ץענערג םענעזעוועג םעד רעבירַא ןטערט רימ

 -למרימ רערַארַאק ןסייוו ןופ ,הבצמ סנייטשנערָאה ףסוי-בקעי 'ר .ּפערט ידי

 עסייו דרע רעד ףיוא זיולב ךיז ןדעגלַאװ סע .טעטכינראפ זיא ,ןייטש

 סע יו ,סױרַא טקוק סָאוװ ,תוא ןטליגעג ַא טימ עקינייא ,ןייטש ךעלקיטש

 ןופ "ךעלביטש , עטרעיומעג ןעייר ייווצ יד ןופ .תונמחר טימ ,ךיז טכַאד

 ןענַאטשעג ןענעז ןרָאי רעטרעדנוה .ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא םיקידצ

 ףיוא ,תובצמ ענרענייטש עטרעױמעגנירַא יד טימ "ךעלביטש , יד טָא

 -ואנ ,םינבר עסיורג יד ןופ ןעמענ יד טצירקענסיוא ןעוועג זיא סע עכלעוו

 ןוטעגפיוא ןבעל רעייז רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,םיבוט םישעמ יד ,םיקידצ ,םינ

 טנעלפ עקינייא ןיא .ןעוועג רבחמ ןבָאה ייז סָאװ ,םירפס עקילייה יד ןוא

 -ָאד יד ןעיצוצ רָאי ןדעי ןנעלפ םיללּפתמ רעטרעדנוה .דימת-רנ א ןענערב

 ןגיײלנירַא סענעדיי ןגעלפ ךעלרעטצנעפ עניילק יד ךרוד .ךעלביטש עקיז
 .טָאג וצ תושקב ערעייז ןבירשעגנָא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ףיוא ,ךעלעטעצ
 ןוא ץרַאה רעטיב רעייז ןענייוסיוא ָאד ייז ןגעלפ השעמ תעשב

 לש ונובר םייב ןייז לדתשמ ייז רַאפ ךיז לָאז רע ,קידצ ןקילייה םעד ןטענ

 -מוא ךעלביטש עקיזָאד יד ןופ ךיז ןנעלפ רעצרעה ענעכַארבעצ לפיוו .םלוע

 -רַאפ ,רעלָאמש רעד טימ .גנונעפָאה ןוא טומ טימ לופ ,עטקיאורַאב ןרעק

 רעד .גרַאב םעד ףיוא ףױרַא רימ ןעיינ עקשזעטס זָארג טימ רענעסקַאװ

 .קע וצ קע ןופ םיא ןעעז רימ .ןגיוא ערעזנוא רַאפ ןיא םלוע תיב רעצנַאנ

 -סיוא ןענעז סָאװ ,רעמיוב עקירָאי טרעדנוה יד טשינ ןיוש טרעטש סע

 סָאד קידנעעזרעד ,ףיוא ןרעטיצ רימ .רעניַארקוא יד ךרוד ןרָאװעג טקַאהעג

 ַא ןעעז רימ .טרעלּפטקַא זנוא רַאפ ךיז טָאה סע סָאװ ,דליב עכעלקערש
 -יירמוארַאפ ,עטיירדעגסיוא ,ענעכַארבעצ ןופ דלעפ ןייא -- ןברוח ןסורג

 ןענעז עקינייא ןוא גרַאב םעד ףיוא ךיז ןרעגלַאוװ עקינייא ;תובצמ עטקינ
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 טָאה הוכ ?פיוו ,טייצ ?םיוו ,ימ ?םיוו .ךייט םעד ןזיב טלקײקעגּפָארַא

 ןופ תובצמ עטסעפ עקיזָאד יד ןכערבעצ וצ ףיוא ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ

 -צענערגַאבמוא ןוא תוירזכַא עדייוו ?פיוו ?ןָאטעב ןוא טינַארג ,ןייטש-דמאז

 -סעב עקיזָאד יד ןריפוצכרוד ףיוא ,ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה האניש עט

 ןבָאה ָאד .ןוטעג קילעפגרָאז סָאד ןכָאה רעניַארקוא יד ?טעבדַא עשילַאיו

 קלאפ רעזנוא וצ האנש עקיבייא יד ןקיטעז וצ טיייקכע;געמ יד טַאהעג ייז

 טימ גנומיטשטימ ןוא טייקנבענעגרעביא רעייז קיטייצנייא ןזייװסױרַא ןוא

 ןמ רקוע טלָאװעג זנוא טָאה עכלעוו ,עיטסעב רעשיטסירעלטיה רעד

 רעד ןייז טפרַאדַאב טָאה טקַא רעכעלשטנעממוא רעקיזָאד רעד .ןייז שרושה

 טימ ,רעלטיה עכלעוו ,"עּפָארייא ןיא גנו:עדרָא רעיינ רעד , ןופ קורדסיוא

 -עג טָאה ,סרעפלעהטימ ענייז ערעדנַא ןוא עשיניַארקוא יד ןופ ףליה רעד

 ןריזַאב טלָאזעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנונעדרַא עיינ יד טָא .ןריפנייא טלָאװ

 ןוא טכער עכעלשטנעמ ןייק ןריטקעּפסער טשינ ףיוא ,םזילַאדנַאװ ףיוא

 .םוטקילייה ןדעי ןטכינרַאפ ןוא ןצומשַאב ףיוא

 טשינ רעטייוו ךיז ןענעק ןוא טרָא םוצ טעװָאקעגוצ יו ןעייטש רימ

 סָאד רימ ןעעז סטכער ןוא םלוע תיב רעטריניאור רעד זיא סקניל .ןריר

 -וייא ."עקוויקדישז , רעד ןופ ןוא "טָאטש רעיינ , רעד ןופ דליב עכעלרעה

 עשרעיּפ עסייו יד ןעייטש ,רענטרעג-סביוא עקיטכערּפ ןיא ןעקנוזעג

 -מוש יוװ ןוא .טיײקיזָאלגרָאז ןוא ור טימ טמעטָא סע עכלעוו ןופ ,ךעלזייה

 -כרוד ןופ ןָאפ םעד ףיוא סיוא ךיז ןדיינש ,ור עקיזָאד יד ןטיה סָאװ ,םיר

 ןוא .עקסװָאנַאימעדיַאמזָאק , ןופ ןרוטנָאק יד ?מיה ןעיולב ,ןקיטכיז

 -קוא ןציז ךייט ןופ גערב םייב ןטרָאג א ןיא ...סרעטסיולק ?עצינטַאיּפ

 ןוא קַאבַאט רעטעַײב עסיורג טַאנאּפש ףיוא ?ןעווערינש , ןוא סנירעניַאר

 ןוא רעױּפ רעטלַא ןַא טציז ןייטש א ףיוא ךייט ןטימ ןיא .דיל ַא ןעגניז

 םירעיוּפ ייווצ ןעייטש עינרַאברַאנ סטכיל ןופ ףיוה םעד ףיוא ...שיפ טּפַאכ

 ,ןדיייטשינ ,עיַא .ןענעקיר םוצ ןלעפ ענעפָאש קירטש ףיוא ןעגנעה ןוא

 טינרָאג טְלָאוװ סע יוװ ,לַאמרָאנ ,קיאור טעברַא עכעלנעט-נָאט רעייז ןעוט

 טקנוּפ .רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא סכעלנייווענרעסיוא ןייק ןעמוקעגרָאפ

 רעזנוא ןופ גע עכעלקערש יד ןיב טעברַאעג ןוא טבעלעג ייז ןבָאה ױזַא

 -לעוו ,סרעדרעמ עקיזָאד יד ייב ןסיוועג סָאד טשינ טרעטַאמ סע .םוקמוא

 רעזנוא ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנָא ןויטקַא ַאזַא ןבָאה עכ

 -לושמוא טימ ןענעז עכלעוו ,טנעה עקיזָאד יד .ןדיי רעצעראק רוד ןטצעל
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 סטוג ןוא בָאה שידיי ןבָאה עכלעו ,טקעלפרַאפ םולב שידיי קיד

 סע .לעפ ןענעקירט ,שיפ ןּפַאכ ,קַאבַאט רעביא טציא ןביילק ,טריכַארעצ

 ןופ ייז ןבָאה טייקכעלריטאנ אזַא טימ .ךעלריטַאנ יױזַא ןיִלַא ייז ייב זיא

 ַאזַא טימ .סרעלעק טרעיומעג ןוא רענייטש-ףרַאש טכַאמענ תובצמ עשידיי

 ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,םישובלמ עטקיטולברַאפ יד ייז ןנָארט טימעג ןקיאור

 ,סנשיק יד ףיוא ייז ןפָאלש קיאור ױזַא .טּפעישענּפָארַא ןדיי עטעגרהעג יד

 -ענ ןרעדעפ יד טכענ-רעטניוו עגנַאל יד ןיא ןבָאה ןעיורפ עשידיי יד סָאװ

 -ור רעבלעז רעד טימ .טיירגענוצ ןדנ סלַא רעטכעט ערעייז רַאפ ןוא טקלפ

 -יינעגפיוא םיתייט ענעדייז ןופ רעכוטרַאפ סנרעניַארקוא יד ןגָארט טייקיא

 ןוא ןיליפת ןופ תועוצר טימ ןזיוה ערעייז רעטנוא ןדניב רעניַארקוא ,עט

 -ןישודק ןגָארט רעניַארקוא עננוי .ת"ש ןופ ךעלטעלב ןיא ננירעה ןעלקיוו

 ייז ,רעגניפ עטקַאהענּפָא יד ןופ ןגױצענּפָאדַא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלענניר

 יד ןופ ךעלענעוו ןיא ,ךעלעגעוו-רעדניק ןיא רענטרעג יד ןופ סביוא ןריפ

 -גָאט ..ןגרָאװרעד טנעה ערעייז טימ ןבָאה ייז עכלעוו ,רעדניק עשידיי

 -עג רעייז ןוא טעברַא רעשיחצור רעייז ןופ ןטכורפ יד ייז ןעעז ךעלנעט

 טשינ ךָאד רימ ןענעז ףירגַאב רעייז טיול לייוו ,טשינ ייז טרעטַאמ ןסיוו

 ..ןדיי ןענעז רימ ,ןשטנעמ ןייק

 ,סיקצינלעמכ יד ןריובעג טָאה סָאװ ,קלָאפ סָאד ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאפ

 סָאװ קֶלָאפ סָאד ! סערעדנאב ןוא סערוילטעּפ ,סעטנָאנ ,סקַאינזעילעשז

 !טנכייצאב טולב קידלושמוא רעזנוא טימ געוו-תולג ןרעווש רעזנוא טָאה

 שטייד םעד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ יד ,ןבָאה טשינ ור ןייק לָאמנייק לָאז סע
 -ילייה סָאד טעדנעשענ ןוא ןדיי רעצערָאק רוד ןטצעל םעד ןטכינרַאפ וצ

 .טורעג ור ןקיבייא ןיא ןבָאה ןדיי רעצערָאק תורוד ליפ וו ,טרָא עק

 רעשלַאפ רעד ןופ קילב םעד ּפִא רימ ןסייר גנוטכַארַאפ טימ ,לקע טימ

 ,טניירפ ןוא םיבורק ערעזנוא ןופ םירבק יד ןכוז ןעייג ןוא טלעוו רעשיאיוג

 . וצ ןוא סרענעלעג ענעגייא ערעייז ףיוא ןברַאטש ןעוועג הכוז ןבָאה עכלעוו

 יבק עטסוװַאבמוא יד ןיא טשינ ןוא טרָא ןקילייה םעד ףיוא ןעמוק הרובק

 ןיוש ...טיזַאב ןענעז עניַארקוא ןופ רעדלעפ ןוא ןגעוו יד עכלעוו טימ ,םיר

 ווא םלוע תיב םעד רעכיא םורַא ךיז ןעיידה רימ זַא ,טייצ העש ַא רעבירַא
 ךיז ךעלגעממוא ןיא סע .ןכוז רימ סאו ,םירבק יד ןעניפעג טשינ ןענעק

 יד ןופ רעבירג ןוא תובצמ ענעכַארבעצ ןסאטס יד ןשיווצ ןריטנעירָא וצ

 סנבראש עכעלשטנעמ ךיִז ןרעגלַאװ םוטעמוא .םירבק ענעפָא עטעדנעשעג
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 הנחמ ַא ןוא דרעפ רעטרעגײּפעג ַא טניל טרָא ןייא ףיוא .רענייב-סופ ןוא
 סָאװ ,רעיוט םעד ןופ טייו טשינ .שיילפ רעקיטש םיא ןופ ןסייר טניה

 -ירג עפיט ,עסיורג ייווצ רימ ןעעז ,סָאנ עיװָארַאז רעד ףיוא סױרַא טייג

 ןענעז עכלעוו ,ןקַאילַאּפ ןופ סרעּפרעק יד טרימוהסקע ןעמ טָאה סָאד ;רעב

 -ענ ןעמ טָאה רעבירג יד ,ןרָאװעג ןסָאש-עד םיוע תיב ןשידיי םעד ףיוא

 ,ןפֶא טזָאל

 -ענּפָא ןַא ןופ ןעפ א ףיוא קעװַא 'ךיז רימ ןצעז ,שינעכוז ןופ עדימ

 -ניק עכעלקילג יד ןופ ןעננורענירעד ךיז ןענָאמרעד סע .םיוב-ןרַאב ןטגעז

 ןסייר באב העשת םוא ןכָארקעג רימ ןענעז םיוב םעד ףיוא .ןרָאי-רעד

 ,ןדיי ןטסעפ ןכיוה םעד טא ,רעבערנַאב םעד בייֵל רַאּפ טיהעג דיז ןוא ןרַאב

 סע ...טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןבָארג םעד טימ ,דרָאב רעסייוו-יינש רעד טימ

 ַא טגעלפ עכלעוו ,(ןרעטשרעבָא) ןרעגָאז יד עכירעצנעט ךיז טנַאמרעד

 -רַאנגייא ריא טימ ןוא םירבק יד ןשיווצ ןיײגמורַא ָאד לולא שדוח ןצנַאג

 סָאװ יד ןפלעה םיטש רעקידנענייוו בלַאה ןוא רעקידנעגניז בלַאה ,רעקיט

 -נוווַאב ןגעלפ רימ .רָאי טונ א ןטעבסיוא ,תובָא רבק ףוא ןעמוקעג ןענעז

 -ילפ ,רעשירעלטסניק ַא ןיא טנעלפ יז ןעוו ,טנעלַאט ןשירָאטער ריא ןרעד

 טלָאװ יז יוװ ךיילג ,הבצמ רעד רַאפ תושקב עריא ןנײלסױרַא ךַארּפש רעקיס

 טציא טמוק סע !זעװ ןעוועג טלָאװ טוג יוװ .ןשטנעמ ןקידעבעל ַא וצ טדַערעג

 עקירעדינ יד טָא רימ ןעעז עקידעבעה ַא יו .ןצעבער יד עבאב וצ זנוא וצ

 ףיוא ןלירב יד טימ ,ןעלסקַא יד ףיוא ?לַאש רעקידלטסעק רעד טימ ענעדיי

 ןברק , ןבָארג םעד טימ ןוא טכיזעג ןקיטומטונ ,ןטלכיימשעצ קידנעטש םעד

 קידנרַאּפשנָא ,טלעטשעגקעװַא ךיז טלָאװ יז .טנַאה רעד ןיא רודיס "החנמ
 ןוא ,ןדיי ,ריא טנעז רעו, ; טנערפעג טלָאװ ןוא ןקעטש םעד ףיוא ריז

 רבק םעד ךוז ןוא רעקשטיר עילכימ השמ ןיב ךיא , "?ריא טכוז ןעמעוו

 ריד ךיא ?עװ םוק, .טרעפטנעעג ריא ךיא טלָאװ -- ?"רעטומ ןיימ ןופ

 קידנרילוּפינַאמ ,טירט ערעכיז טיפ טריפעגקעווַא ךימ טלָאװ יז ןוא ."ןזייוו

 -ןוחרָאי ןבלַאה א -- ןעװעג העוט טשינ ךיז טלָאװ יז .םירבק יד ןשיווצ

 טנעקעג ָאד טָאה ןוא "דלעפ, םעד ףיוא טכַארברַאפ ךָאד יז טָאה טרעד

 -ענ יז טלָאװ הבצמ א ףיוא טנַאה רעד טימ קידנזייוונא .?דנייטש ןדעי

 טימ ןוטעג ּפַאלק ַא לָאמ יירד טלָאװ יז ."ןעמוקענ רימ ןענעז טָא  :טגָאז

 ןוז ןייד !עטיא תב עילכימ ,עטיא תב עילכימ , : טגָאזעג ןוא ןקעטש ריא

 ַא הלעמ לש ןיד תיב םייב םיא רַאפ סיוא טעב ,ריד וצ ןעמוקעג זיא השמ
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 ןוא ןקילגמוא ןופ ,ןקיטייוװ ןופ ,רעצ ןופ ןייז טיהַאב ןיוש לא רע ,רָאי טוג

 ןקיצנייא ןייד לָאז ,רָאי יינ ַא טציא טייג סע יו ױזַא .ןטייקפַאלש ןופ

 -רעטנוא רוּפכ םוי םוא ןוא ןבירשענרעטנוא הנשה שאר םוא ןרעוו דיחי ןב

 ,תובוט תורושב ןופ רָאי א ,הסנרפ ןופ רָאי ַא ,טנוזעג ןופ רָאי ַא טעמתחעג

 -עג עקיזָאד יד רימ ןעעז םויח ַא ןיא יוװ ,"....וו .זַא .א תומחנו תועושי

 ,רעדליב יד ךיז רימ ןענַָאמרעד ןצרַאה םעד ןיא קיטייװ טימ ,ןטלַאטש

 ...ןעז טשינ לָאמנייק ןיוש ןלעוו רימ עכלעוו

 ,םלוע תיב םעד ףיוא טייצ עגנַאל ַא ךָאנ םורַא ךיז ףימ ןעיירד טסיזמוא

 -מיצקש עטּפָאכ א ...ןעניפעג וצ ךעלנעממוא זיא ןכוז ריִמ סָאוװ םירבק יד

 יד ןשיווצ ןשַאּפ םוצ דרעפ ןוא תומהב עדערעשש ַא ףױרַא טביירט ךעל

 עטרעדנוװרַאפ ערעייז .טייקירעניינ טימ ןנוא ףיוא ןקוק ייז .,,םירבק

 "עקטסיווטסאּפ , רעזנוא ףיוא ָאד ןעוט סָאװ , :טגערפעג יוװ ןטלָאװ רעמינּפ

 -סיוא עלַא ןכָארּפשרַאפ ךָאד טָאה רעילטיג ? "סעדישז עווישרַאּפ , יד טָא

 "?ןענעגרה

 'םעד ןזָאלרַאפ ריז רימ ןביילק ,עטמוטשרַאפ יו ,טימעג ןכַארבעצ א טימ

 ףיוא ןענַאד ןופ קעװַא ןעיינ רימ זַא ,קנַאדעג רעד טרעטישמ סע .םלוע תיב

 ןבָאה םיאנוש ערעזנוא סָאװ ,גנונעדרַאמוא םָאד רעביא ןזָאל ןוא קיבייא

 -מיא טשינ וליּפַא ןענעז רימ זַא ,זָאלפליה ױזַא ןענעז רימ .טכַאמעג ָאד

 ןוא דרעפ זַא ,טרָא עקילייה סָאד ןרעזײרגמורַא ,תוחּפה לכ5 ,דנַאטש

 רָאי עכעלטע ןיא ןַא ,ןסייוו רימ .ןקיניירמוארַאפ טשינ סָאד ןלָאז תומהב

 -רעקַא רעשיניַארקוא רעד ןייגכרוד םירבק עקילייה יד רעביא טעוװ םורַא

 ןוא ןרעוו טלדנַאװרַאפ דלעפ שרעיוּפ ַא ןיא טעוװ םלוע-תיב רעד .ןזייא

 ןסקאװסיוא טעװ רעכלעוו ,ןסע טיורב םעד ןלעוו םיחצור עשיניארקוא יד

 סָאד ןסייוו ריס .טקיטפַאזַאב ןבָאה סרעּפרעק ערעייא סָאװ ,דרע רעד ןופ

 .טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה רימ יו טקנוּפ ,ןלעטשנגעק טשינ ךיז ןענעק ןוא

 טכַאמעג רבק ןייא םירבק עֶלַא ןופ ןבָאה ייז סָאו ,םעד ןגעק ןלעטשנגעק

 .טכַאמעג הבצמ ןייא תובצמ עֶלַא ןופ ןוא
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 4 לטיּפאק

 ןסאנ עשיריי יד רעביא

 סיורַא ןעייג ןוא םלוע תיב םעד רימ ןזָאלרַאפ טירט עמַאזננַאל טימ

 טשינ ןיא רכז ןייק .סָאנ רעד ןיא זיא ליטש .זיוה סקינלַארונ םירפא ןגעק

 חוחּפשמ ערעדנַא ליפ ןוא סעקישטפונעג ,סעקינלַארוג יד ןופ ןבילבעג

 ץייו טימ קעז ערעווש יד ןנָארט ןיילא ןגעלמפ עכלעוו ,רעלדנעה-האובת

 ,ןדיי יד ןופ ןבילבעג טשינ ןיא רענייק ,?סעקיסַאז , ערעייז ןיא ןרָאק ןוא

 פיפ ,טנרָאבעג טלעג ייז ,םיוג יד טימ טלדנַאהעג גנַאל ןרָאי ןבָאה סָאװ
 קיניזטסוווַאבמוא ,ןרָאװעג טעדרַאמרעד ייז ךרוד עקַאט ןוא ןוטעג תובוט

 ננוטביר רעד ןיא ייג ןוא רעיומ סשטַאבורט ןרהא ןבענ ךיא עוועריקרַאֿפ

 ךימ טנַאמרעד ?סעג ןלָאמש םעד ןיא ןזיוה רעדעי ."עציוװָאגרָאט , רעד וצ
 רעד ,סעשעריב קילאומש טניווועג טָאה זיוה םעד ןיא ,ןטנַאקַאב רעדנַא ןַא

 -עג ןבָאה ןגעקטנַא .רעמזעלק רעד קעלוי טנווועג טאה ָאד טָא .הלגעה לעב
 עכלעוו ,סערַאדנַָאב החּפשמ יד ,סעקינשטומ יד ןוא סעסוקרַאמ יד טניווװו

 ןפייר דנוב םעד טימ רעפרעד יד רעביא ןייגמורא ךָאו עצנַאג ַא ןנעלפ

 טניווועג ןבָאה לביטש ,דרע רעד ןיא ןסקַאװעגנייא ,םעד ןיא ,לסקַא יד ףיוא

 ,פקרַאמ רעילומ רעכעלרע קרַאטש ,רעמערָא רעד ןוא סעשטעוועיַאש יד

 סריּפַאס םייח ןופ .קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ ןדעי ןטסַאפ טגעלפ רעכלעוו

 סע יו ךיילנ ,טרָאד ןעװעטַאבעלַאב םרעיוּפ ןוא ךיור ַא טייג קירבַאפ

 יד ןיא סע וװ ץַאלּפ רעד ןיא טָא ןוא .ןעוועג םוטננייא רעייז טלָאוו

 רעד תעשב ןיא סָאװ ,שודק םוקמ רעד .ןענַאטשעג לכלוש "עקמודיוו;}

 יּפ לע ךָאנ ,רעייפ טימ טלננירענמורַא קידנעייז ,הפרש רעפיורג

 סע ןוא ?גיצ ענעכַארבעצ לנרעב םעד ףיוא קוק ךיא .ןבילבעג ץנַאג סנ

 םעד ןיא .,ןרָאי-רעדניק עטסגניי יד ןופ רעדליב ןורכז ןיימ ןיא ףיוא טבעל

 ןיא ןבעל קיטש א .טנוװַאדעג ןרָאי עלַא ךיא בָאה ןכלוש ''שיכאלמ לעב,

 םוא ,דניק ןיילק סלא ,ךיז ךיא עז טָא .טרָא םעד עימ ןדנוברַאפ רימ ייב

 טנַאה רעד ןיא .קנַאב ַא ףיוא ייטש ךיא ...תופקה יד תעשב ,הרות תחמש

 ןיא טלעטשעגניירא ?טכיל ַא טנערב סע רעכלעוו ףיוא ,ןָאפ ַא ךיא טלַאה

 טימ םורַא ךיז ןעיירד טנעה יד ןיא סחרות ירפס טימ ןדיי .לּפע ןטיור ַא

 ןוא הרות יד טשוק דיי רעדעי ןוא ,רעמעלעב םורָא רעמינּפ עטלַארטשעצ
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 ןקיטסַארפ ַא ןיא ךיז ךיא עז טָא ."רָאי ַא רעביא טבעלרעד , : טשטניוו

 רעד רעטנוא לקעז-ןיליפת םענעטעמאס טיור םעד טימ ןפיול ,ןגרָאמירפ

 ןיא ייג ךיא רעדייא ךָאנ ןענעװַאדּפָא ךיז ?לייא ךיא ,ןינמ ןטשרע םוצ טנַאה

 ןטכיזעג עטהגאדרַאפ ,עקיטומטוג יד ךיז ןָאמרעד ךיא ."עשטשילישטוא,

 ךיז ןגעלפ ייז ןעוו ,תושמשה ןיב ןקידעכָאו א ןיא תוכאלמ ילעב יד ןופ

 -ּפִא ףיוא ןכיוש ןיא ןּפַאכניײרַא ךיז ןוא ןטַאטשרַאװ ערעייז ןופ ןסיירּפָא

 -ַאוַָאק ,סרעדיינש עבלעז יד ךיז ןענָאמרעד סע .בירעמ-החנמ ַא ןענעווַאד

 -ידָאמטלַא יד ןיא ,גָאט ןקידבוט םוי ַא ןיא סערַאילומ ,סערָאילַאטס ,סעל

 -עװַאב ערעװש יד טימ ,דרעב עטסעקעגסיוא יד טימ ,םישובלמ ענייר עש

 ,"סעגרָאט , תעשב רעמינּפ עטמַאלפעצ ערעייז ךיז ןענַאמרעד סע .ןעגנוג

 םייב רענייא ןוא תוגאד עכעלגעטיגאט ערעייז ןיא ןסעגרַאפ ןבָאה ייז ןעוו

 -יו , יד רערעמ ָאטשינ .ריטפמ רעדָא ישיש ןעננידסיוא טלָאװעג ןרעדנַא

 רָאב רעטלטַאּפעצ רעד טימ רערוקסָארּפ לדנעמ שמש רעד ָאטשינ ,"עקמוד

 ,יא ץלַא .םיללתּפמ יד רערעמ ָאטשינ ,ןלירב יד רעבירַא קוק ןזייב ןוא

 -וצ יו ןעוועג זיא עכלעוו ,לביטש עניילק םָאד רערעמ ָאטשינ ,ןדנווושרַאפ

 יאבג רעטצעל רעד טניוװעג טָאה סע וו ,לוש רעד טימ ןסקַאװשגנעמַאז

 .רעכוא היעשי

 םע .רעכוא החּפשמ יד ךיז טנָאמרעד ליפעגנ םעראוו רעדנוזַאה ַא טימ

 רַאפ טַאהעג ביל ױזַא ןבָאה עלַא ןכיעוװ ,השמ רעטְלַא רעד ךיז טנָאמרעד

 עכלעוו ,יורפ עמערָא יד ,הנח יורפ ןייז ,טייקכעלטנרַא ןוא טייקסטוג ןייז

 טגעלפ יז .טיילעמערָא ןופ טסניד ןיא ןבעגּפָא געט עצנַאג ךיז טגעלפ

 -ןייא ?סיב ַא רעדָא ?כיוי ַא ןבָאה לָאז ןרָאטעּפמיק עמערָא ןַא זַא ,ןעיירז

 -עג יז טָאה קידנעייז ָאנעג ןיא ךָאנ .המשנ יד ןקיווקרעד ףיוא ץ'כַאמעג

 .ףליה ןגָארטעג םיא ןוא ןקירעגנוה רעדָא ,ןקנַארק ןעמערָא ןַא ןגעוו טקנעד

 םעד טימ ,ןַאמרעגנוי רעלעדייא רעד טָא .רעכוא היעשי ךיז טנַאמרעד סע

 -יאָאטס ןזעינילער ןייז טימ טָאה ,טכיזעג םעד ףיוא לכיימש ןקידנעטש

 הטיחש רעטשרע רעד ןיא : עידעגַארט עכעלקערש א טבעלעגרעביא םזיצ

 ,ןעלהשמ ןוז ןקיצנייא ןוא יורפ ןייז טענרהעג סרעדרעמ עשיטייד יד ןבָאוו

 ןעמַאנ א ןוא טרַאוװרעד הנותח רעד ךָאנ ןרָאי ליפ ךיז טאה רע ןכלעוו ףיוא

 -אנרַאט , רעד ףיוא זיא ?יטש ןוא טסוּפ ,רעטָאפ ןכעלרע ןייז ךָאנ ןבעגעג

 "סעינזוק , יד ןיא סרעמַאה יד ןופ ןּפַאלק סָאד טשינ טרעה ןעמ ."עציוו

 רעד רעכיא טשינ ךיז טגָארט סע ,ךַאלַאש לטָאמ ,וואזרעב עווָאװ ןופ
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 דנוא טגעלפ רעכלעוו ,לַאװַאק םעד קחצי ןופ םיטש' עסיז יד ?עציװַאגרַאט,
 .טעברַא רערעווש ןייז תעשכ ןוגינ ןקידמיארונ-םימי ַא ןענניזרעט

 זיוה ןיא .?עירַָאסימָאק , יד סיוא טעז סע יװ ןוט קוק ַא ךָאנ רימָאל

 -ָאד רעד רערעמ ָאטשינ .רעניַארקוא ןעניווו ןקושילַאּפ השמ לאוואק ןופ

 ןגעלפ סע ןכלעוו וצ ,טסילַאיצעּפס רעד ,רדיסח רענזערעב רעקיז

 -ייז ,קַאה .ַא ןכַאמ וצ רעטעמַאליס רעטרעדנוה ןופ םירעױוּפ ןעמוק

 -נַאג רעד ףיוא .ןכאס טשינ ערעסעכ ןייק טעװ רענייק זַא ,רעכיז קידנע

 םעד לאקזחי ןיא סָאד -- דיי ןייא ןיולב טציא טניווו עירַאסימָאק רעצ

 רעטנוא , וצ גנוטכיר רעד ןיא ךַאיש' םעד סיואננעל ןעיינ רימ .ןוז סרעמיר

 סע ווו ,טרָא םעד ףיוא זיא ?פָאטרַאק טימ טייזרַאפ ןטרָאג ַא ."ןלימ יד

 םעד עקיש ,סרעדָארב שעווייפ ?דייז ,זיוה סנייטשלעקניפ ןעוועג זיא

 עלַא עקיזָאד יד ןענעז עכמָאב ַא ןופ .ענרַאשזַאּפ יד ןוא סרעכַאמרענייז

 -ןערעב רעד ףיוא סקניל קילב א ןפרַאוו רימ .ןרָאװעג טנערברַאפ רעזייה

 ןציז רעזייה עשידיי ענעבילבעג ץ'נַאג יד ןופ סעקנַאג יד ףיוא ;סַאנ רעוויד

 רעטצנעפ ענעפָא יד ןופ .ךעלטימענ ןסעומש ןוא סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ

 ןעוועריקרַאפ רימ .גנַאזעג רערוכיש א ךיז טרעה זיוה סרעזייל לסָאס ןופ

 -עג טשינ טעמכ טָאה סָאנ עקיזָאד יד .סַאג ריטסַאנָאמ רעד ףיוא סטכער

 לוש רענזערעב יד ךיוא יוװ ץנַאג ןענעז רעזייה עֶלַא .סעבמָאב יד ןופ ןטיל

 סעניזַאנַאמ :יא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ ןענעז עכלעוו ,זיולק רעקסורט יד ןוא

 עכעלטע ןיא ןעניווו ריטסַאנָאמ ןטלַא םעד ןופ טייוו טשינ .האובת ןופ

 ןשטנעמ יו סיוא ןעעז ייז .ןדיי ענעבילבעג ןבעל םינינמ רַאּפ יד רעזייה

 -רעטַאמע;סיוא ; ףיש רעקידנקנירט ךיז ַא ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -ייווטייצ אד ןציז ייז .עיצַאנגיזער טימ ?לופ ןקילב ענעקָארשרעד טימ ,עט

 ,טשינ ןיא סע ןיהווו ץערָאק ןופ ןרָאפקעװַא ןגעו טכַארט רערעדעי ,קיל

 -מוא ןיא סע .םלוע תיב ַא ףיוא ןעניווו וצ רעווש ןיא סע .ָאד טשינ רָאנ

 ןעייג רימ .ןברוח ןסיורג םעד ןניוא יד רַאפ ןעז וצ גָאט ןדעי ךעלגעמ

 -ָאמ ןופ טנַאװ רעטרע יומענ רעד רעטנוא ,?סעג ןלָאמש םעד טימ ּפָארַא

 -טנַא ,לקירב קילייוטייצ א ךרוד רעביא ןעייג רימ ,ךייט םוצ ,ריטסַאנ

 .סַאג עקסרַאכרַאנ רעד ףיוא ןיירַא ןעמוק ןוא עינרַאברַאנ סדלעפניילק ןגעק

 ,סעינרַאברַאג יד וופ רעמיטנגייא ענעזעוועג יד ןופ רעזייה ענייש יד ןיא

 -ץצנעפ יד ךרוד .רעניארקוא ןעניווו סדלעפניילק ןוא סעקינַאימָאלַאט יד ןופ

 ןופ דעמינּפ עשירעדרעמ ,האנש רענענרָאברַאפ טימ ,זנוא ףיוא ןקוק רעט
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 -ָאדענ, יד סָאװ ןדירפוצ טשינ קרַאטש ןענעז ייז ,םיחצור עשיניַארקוא יד

 ענעבילבעגנרעביא עכעלטע יד ןפור ייז יוװ ,(ענענָאלשרעד טשינ) "סעקטיב

 לשרעה .רעזייה "ערעייז, ןטכַארטַאב ןוא סָאג "רעייז , ןיא ןעמוק ,ןדיי

 -רוח זָארג טימ ענעסקַאװרַאפ יד ףיוא .טנערברַאפ ןזיא לוש סקינַאימָאלָאס

 ףסוי בקעי ףיוא ןוט קוק א ךָאנ ןלעוו רימ .גיצ ַא עלעסקיש א טעשַאּפ תוב

 זיוה סעקָארָאס ןשיווצ לסעג ןיא ןעוועריקרַאפ רימ ,לוש סנייטשנערָאה

 ןעייטש ןדופ עשירעיוּפ עכעלטע .סעשַאברַאכ יד ןופ "עציניִלַא , יד ןיא

 רעד סיוא טזייוו ,רעניארקוא ןַא סעּפע .?עצינילַא , רעד ןופ ףיוה םעד ףיוא

 .ןירּפ םעד רַאפ "קינזיואז , ַא טימ ךיז טרעּפמַא ,תיבה ?עב רעקיטציא

 .לוש סנייטשנראה וצ וצ רימ ןעיינ ןעכלימ סעקוויא ןבענ ?קירב םעד ךרוד

 -ַאמלעטס עשיאיונג ןבָאה קינייועניא רָאנ ,טרירעג טשינ זיא עדייבעג יד

 רַאפ סנגָאװ סיוא ןטעברַא ייז ןכלעװו ןיא טַאטשרַאװ א טכַאמעג סרעכ

 רעזנוא רעביא ריצַאּפש ןטצעל םעד רימ ןקידנע טימרעד .רעטילימ םעד

 ןדיי ןכלעוו ןיא ,לטעטש סָאד טציא סיוא טעז ױזַא ,ץערָאק ?טעטש ביל

 סָאד רערעט ָאטשינ .טרעדנוהרָאי ןט:14 םעד ןופ ךָאנ טניווועג ןבָאה

 -ייא ףיוא .ןבילבעג טשינ םעֶלַא םעד ןופ ןזיא רכז ןייק .לטעטש עשידיי

 -ייז ןוא ןרעלטיה ךרוד ,דרע רעד ןופ ןרָאװעג טקעמענּפָא סָאד ןיא קיב

 .םרכזו םמש חמי ,רעפלעהַאב עשיניארקוא ענ



 5 יי מ רע ט יי וו צ

 | 5לטיּפַאק

 סעקיװעשלַאב יד ןעמוק ןשטייד יד טָאטשנָא

 (דוב-גָאט ןיימ ןופ ןגוצסיױא)

 רַאפ ןשינעעשעג יד ןופ קילברעביא ןצרוק ַא ןבעג ןעימַאב ךיז לעװ ךיא
 ,1941 יִלוי ןט-2 םעד זיב 1989 רעבמעטּפעס ןטד17 םעד ןופ דָאירעּפ םעד

 רעשטייד רעד ךרוד טריּפוקַא ןרָאװעג זיא ץערָאק ןעוו גָאט םעד זיב ה"ד

 ,ײמרַא

 ןכַארבעגסיױא ןיא עכלעוו ,ןלוּפ ןוא דנַאלשטייד ןשיווצ המחלמ יד

 ןטלאהעגנ ןיוש םורָא ןכָאװ ייווצ ןיא טָאה ,1939 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד

 ןענופעג 15.9 םעד ןיוש ךיז ןבָאה סעדנַאב עשיטסירעלטיה יד .ףוס םייב

 געט עטסטנעָאנ יד ןיא זַא ,טרַאװעג רימ ןבָאה קערש טימ .נוב ךייט ןבענ

 ןוא גנורעדנווורַאפ רעזנוא ןעוועג זיא סיורג .זנוא וצ ןעמּוקנָא ייז ןלעוו

 -וּפ םעד טכיירטשענרעביא ײמרַא עטיור יד טָאה 17.9 םעד ןעוו ,דיירפ

 -ייו טרישרַאמקעװַא ,ץערָאק קידנעששנרַאפ ןוא ץענערג ןשיטעיוואס-שיל

 יד וצ טניוווענוצ ךעלסיבוצ ךיז ןבָאה ןדיי רעצערָאק יד .ברעמ ףיוא רעט

 -ער ןשיטעיווַאס םעד רעטינוא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעננוגנידַאב עיינ

 גנונעדרָא רעיינ רעד ייב ןיא רעכלעוװ ,טנעמעלע רעשירחוס רעד .םישז

 ַא .הסנרּפ ןופ סעלעווק עיינ ןכוז ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןרָאװעג טריסַאלקעד

 -נוא עשהכולמ יד ןיא עטלעטשעגנָא רעדָא ,עטמַאַאב ןרָאװעג ןענעז ?ייט

 ןבָאה ערעקרַאטש שיזיפ ןוא עטנעגילעטניא רעקינייוו יד ןוא ןעגנומענרעט

 גרעבמעל ןייק וועיק ןופ געוו םעד ייב רעטעברַא עכעלנייוועג סְלַא טעברַאעג

 טָאטשנָא .ןעיוב ןביוהעגנָא טָאה טכַאמ עשיטעיווָאס יד עכלעוו ,(ווָאוװל)

 ,ןוויטַארעּפָאַאק עשהכוימ ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא ןעמָארק עטַאוװירּפ יד
 -ָאד יד .םירחוס ענעזעוועג טריפעגנָא ?ייטנטסרעמ ןבָאה סע עכלעוו טימ

 ייז ןענעז רעטייוו סָאװ ןוא טרירעּפסָארּפ טוג ןבָאה ןוויטַארעּפָאָאק עקיז
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 םָאֿב רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקעד וצ ןעוועג דנַאטשמיא רערעמ ץְלַא
 ןוא עניימעגלא עשהכולמ יד ןיא טרידוטשעג טָאה טננוי יד .גנורעקלעפ

 -רָאפ עיַאמרָאנ ןעמונעגנא זייווכעלסיבוצ טָאה ןבעל סָאד ןוא ןלוש-ךַאפ

 רעירפ זנוא טָאה ןעמ יו ,טיבעג ןזעינילער םעד ףיוא תופידד ןייק .ןעמ

 רעצערָאק יד ןבָאה ,רָאפ סניוזַא טמוק דנַאלסור-טעווַאס ןיא זַא ,ןקָארשעג

 ינוי .22 םעד זיב ןעוועג ןבעל סָאד זיא ױזַא .טליפעג טשינ טולָאסבַא ןדיי

 -לעז רעד טימ .דנַאלסור טימ גירק ןיא ןיירַא זיא דנַאלשטייד ןעוו ,1

 ,ןלױּפ טּפַאלקעצ ןבָאה ןעיײמרַא עשטייד יד רעכלעוו טימ ,טייקלענש רעב

 רעטייוצ רעד ךָאנ טָאטש עטיניַארקוא ןייא ןעמונרַאפ טציא ייז ןבָאה

 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ געט יירד .סיֹורָאפ טקורעג ךיז ןוא

 -ַאוװע ךיז לעּפַאב א ןעמוקַאב ץערַאק ןיא ןטמַא עשיטעיװָאס יד ןיוש ןבָאה

 ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעצערָאק יד .קינַאּפ א ןרָאװעג דלַאב זןיא סע .ןריאוק

 ןיא ןעמוקַאב ןבָאה ,עטלעטשעגנָא רעדָא עטמַאַאב עשיטעיוַאס ןעוועג

 עשהכוימ יד טימ ןעמַאזוצ ןוא ןעלטימ - טרָאּפסנַארט עיציזָאּפסיד רעייז

 -עג ןבָאה ןדיי עטַאװירּפ לייט עסיורג ַא .טָאטש יד טזָאלרַאפ ןטלַאטשנַא

 ןענעז סע .ןרָאפענטימ ןענעז ןוא ןרופ עשיעיוג ןזיירּפ עסיורג רַאפ ןעגנוד

 ליפ רָאנ ,ליווז ןייק סופוצ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענױזַא ןעוועג

 וד ןופ טיײיקנדַאלעגרעביא רעד בילוצ ?ייוו ,טרעקעגמואקירוצ ךיז ןבָאה

 עכעלטע .ןגוצ יד ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז טנַאקענ טשינ ייז ןבָאה ןענַאב

 ןבָאה ןשטייד יד עכיעװ טימ סעבמָאב יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי

 ןיב טריאוקאװע ךיז ןבָאה םורַא ױזַא .?יווז ןיא ףיוהנַאב םעד ןפרָאװַאב

 ןוא ץערָאק ןיא ןבילבעג ןענעז ןדיי 4000 עּפַאנק עקירעביא יד ,ןדיי 0

 םעד .יימרַא רעשטייד רעד ןופ ןעמוקנָא םעד ףיוא טרַאװעג קערש טימ

 -עליטרַא ןופ ןכליה סָאד טרעהעג ן'ערָאק ןיא ןיוש ןעמ טָאה ינוי ןט"-9

 גָארטסָא טזָאלרַאפ ןיוש ןבָאה יימרַא רעטיור רעד ןופ ךעלשער .עיר

 ןפָאלעג שינעלייא ןיא ,ןירָאג ךייט םעד קידנעייגרעביא ןוא עשטשַאה ןוא

 ימיס ןייק ןעוועג טשינ ץערָאק ןיא ןיוש זיא ינוי ןט-30 םעד .ץערָאק ךרוד

 -ַאק-נע רעד ןופ ןרָאנַאיצקנופ עכעלטע זיולב ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ םינ

 ןיױש ןיא ילוי ןט-1 םעד .?טעטש ןיא גנונעדרָא יד ןטלאהעג ןבָאה עדיעוו

 טיירדעגמורַא ךיז ןבָאה ןסָאנ יד ןיא .טכַאמ ןייק ןעוועג טשינ ץערָאק ןיא

 רעייז ףיוא טראוועג קידלודעגסוא ןוא רעמינּפ ענעדירפוצ טימ רעניַארקוא

 ,ןרעלטיה ףיוא -- "רעיירפַאב,

28 



 2 לטיּפַאק

 נעט עטשרע יד ןיא

 טרעהרעד ךיז ןבָאה גָאטרַאפ - .1 9 41 יל וי װ ע ט - 2

 -ָאמ ןופ שיורעג ַא םעד ךָאנ דלַאב ןוא ןסָאש-ןטַאמרַאחה ענלצנייא עכעלטע

 -ברוד ןענעז לענש .ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןעיירשעג עדליוו ןוא ןרָאט

 ךָאנ ןוא ןעלקיצַאטַאמ ףיוא ןשטייד עטטירע יד טָאטש רעד רעביא ןרָאפעג

 ןסעזעג ןענעז ןדיי .עירעליטרַא רעטעּפש ןוא עטָאכעיּפ ןעגנַאגעג ןיא ייז

 -ייו יד ףיוִא טרַאװעג קערש טימ ןוא ןריט עטלגירַאפ ייב רעזייח יד ןיא

 טגַאװעג טשינ דיי ןייא ןייק ךיז טָאה געט יירד .ןשינעעשעג עקידרעט

 עקיטסַאה טרעהרעד ךיא בָאה יִיוי ןט-9 םעד .סָאנ רעד ףיוא ןייגוצסיורא

 ןכערבסיוא יז רימ ןרעו טשינַא ,ריט יד ףיוא סילש -- :ריט ןיא ןּפַאלק

 ךיא ןעוו .ךַארּפש רעשיניַארקוא רעד ןיא םיטש עזייב ַא ןגירשעג טָאה ד-ד

 -ַאב ןיא רעניַארקוא ןַא ןיירַא גנוניווו ןיא זיא ריט יד טנפעעגפיוא בָאה

 -רַא ףיוא טימ זנוא טימ טמוק רענעמ עלַא  .ןשטייד יירד ןופ גנוטיילג

 ךיז ןבָאה ןוז ןיימ טימ ךיא זיב .ןלױפַאב רעניַארקוא רעד טָאה --- "ןטעב

 עלַא ןענעפעפיוא ןזיוװַאב ?ייוורעד רעניַארקוא רעד טָאה ,ןייג וצ טיירנעג

 ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא סע סָאװ ןוא ,ןשיט יד זופ ךעלטסעק יד ,ןקנַארש

 גנַאל ןייז ןלעוו ריס יצ טנערפעגנ םיא בָאה ךיא ןעוו .ןעמונעגוצ רע טָאה

 רעד טָאה ,ךיז טימ ןסע ןעמענטימ ןלָאז רימ יצ ןוא טעברַא רעד ףיוא

 רעזנוא ןעקנורטעג ריא טָאה ןרָאי עלַא, : טרעפטנעענּפָא זייב רעניַארקוא

 ."ןרעגנוה ?סיבַא טציא ןיוש ריא טנעמ ,שיילפ רעזנוא ןסערפעג ןוא טולב

 -ָאװ ןבענ) "עצינלָאב רעקסמעיז , רעד וצ טריפעגקעווַא זנוא טָאה ןעמ

 ןענעז עכלעוו ,ןדיי קילדנעצ עכעלטע ןפָארטעג ןיוש ןבָאה רימ ווו ,(טסָאל

 ןוא סנשיק ןגָארטפיונוצ ןוא ןרעמיצ יד ןקינייר םייב טקיטפעשַאב ןעוועג

 טָאה "עצינלָאב , רעד ןיא לייוו ,רעזייה עשידיי עקימורַא יד ןופ סערדלָאק

 טעּפש זיב טעברַאעג ןבָאה רימ .לָאטיּפש ןשירעטילימ א טנדרָאעגנייא ןעמ

 טעברַא רעד ןופ רעעזפיוא רעד זנוא טָאה ןיײנמײהַא םעד רַאפ .טנויַא ןיא

 טעברַא רעשהכולמ ייב טעברַאעגנ ןבָאה רימ ןזַא ,ןשינעגייצ ןבענענסױרַא

 ,ןדיי יד זיויב ןעמוקַאב ןלעו טיורב זַא ,טרעלקעגפיוא זנוא טָאה ןוא

 -ענייצ ַא ,יירעקעב ,רעטמיטטיאב ייז רַאפ ,רעד ןיא ןלעטשוצ ןלעוװ עכלעוו
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 נָאט ַא .רג 280 זיא עמרָאנ יד .טעברַא רעשהכולמ ייב ןטעברַא ייז זַא ,שינ

 רימ ןבָאה ירפרעדניא גָאט ןטירד םעד ףיוא .ןָאזרעּפ ןקידנטעברַא ןַא ףיוא

 ,זיוה סקינרעטיּפ לארשי ןופ ןנַארטעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןעיירשעג טרעהרעד

 ייוצ ןבָאה דלַאב ןוא .עציניאב רעד רעביאנגעק ךיז טניפעג עכלעוו

 סקינרעטיּפ עילָארס "עצינלָאב , ןופ ףיוה םעד ףיוא טריפענפיורַא ןשטייד

 םוצ טריפעגוצ םיא ןבָאה ייז .(יונ עקדוי) רעטרעוװַאלָאק עקדוי ,םעדייא

 -עג םיא ,?יטסָאלַאװ, ןוא עצינלָאב רעד ןשיווצ טצענערג סָאװ ,טױלּפ

 -רַאפ זיא בורג יד ןעוו .בורג ַא ןבָארגסיױא ןעגנוווצעג ןוא עטעּפָאל א ןבעג

 -רוא-טיוט םעד טנעיילעגנרעביא ושטייד יד ןופ רענייא טָאה ,ןרָאװעג קיט

 טקידלושַאב ןעמ ןכלעוו ןיא ,סינעמיַאכ עקדוי "עדוי, םעד רעביא ?ייט

 ייווצ ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"ןגעמרַאפ שירעטילימ , ןענעבנג ןיא םיא

 יד זַא ,ןזייוַאב סָאד ןוא ,ןייווװעג סעקדוי ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .קעז

 ייב ושטייד עקידנרָאפכרוד ןבָאה סָאד זַא ,טעבננענ טשינ דע טָאה קעז

 יד טימ ענעסירעצ יד טנָאלעגרעביא ןוא קעז עיינ עכעלטע ןעמונעגוצ םיא

 .ןטישרַאפ םיא ןלעפַאב זנוא ןוא ןסָאשעג םיא ןבָאה ייז ."ןציירקנקַאה,

 ,ןשטייד יד דצמ טקַא רעשילַאיטסעב רעטשרע רעד !עוועג ןיא סָאד

 ףיוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא טָאה רעכלעוו ןוא טניוווענייב בָאה ךיא; ןכיעוו

 ,רעניווװנייא רעצעראק יד

 3 לטיּפַאק

 יןצעזעג-ןדיי יד

 -יורג ןרָאװעג טּפעלקעצ טָאטש רעד רעביא ןענעז 1941 ילוי ןט-8 םעד

 ןקידנגלָאפ טימ ךַארּפש רעשיניַארקוא ןוא רעשטייד רעד ןיא ןשיפא עס

 : טלאהניא

 ןבעגענרעביא ףכית ףרַאד ,ןציזַאב ןדיי סָאװ ,רעוװעג ןימ רעדעי

 .רוטנַאדנעמַאק-סטרָא רעשטייד רעד ןרעוו

 ןופ שינעבילרעד א ןָא טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןטָאברַאפ זיא ןדיי ,2

 ,טכַאמ רעד

 .זיוה שידיי א ןופ ?עווש יד ןטערטרעביא טשינ רָאט טסירק ןייק 4
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 ןרעוו ףרַאד ,טרָא םענעעזעגנָא ןַא ףיוא ,זיוה שידיי רעדעי ףיוא 4

 ,דוד ןגמ רעסיורג ַא ,ברַאפ רעיויכ טימפ ,טלָאמעגסיױוא

 -ַאל עלעג ייווצ ןגָארט ןזומ ,רָאי 12 ןופ קידנביוהנָא ,ןדיי עַיַא 5

 ףרַאד עטַאל יד) עציילּפ רעד ףיוא ןוא טסורב טייז רעקניל רעד ףיוא ,סעט

 .(רעטעמאיד רעטעמיטנ;ַאס 7 ,עקידכעלייק ַא ןייז

 רעד ןופ ןוא וצ קידנעיינ זיולב ןגעװַאב ךיז ןדיי ןגעמ סָאג ןיא 6

 ,טעברַא

 -רענַאד זיולב קרַאמ םעד ףיוא ןפיוקנייא ןכַאמ טביוירעד זיא ןדיי .?

 .ירפ רעניײזַא 10 זיב 8 ןופ ,קיטש

 טפירש וטעפ ַא טימ ןעוועגנ זיא גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד רעטנואי

 ."ףָארטש-טיוט -- ?עפַאב ןדיזָאד םעד ןריפסיוא טשינ רַאפ, : ןבעגעגוצ

 -רעד ךיג ץנַאג רימ ןבָאה לעפַאב ןקיזָאד םעד ןופ ןצנעװקעסנָאק יד

 עשידיי 8 טנעקרעד טכייל ץנַאנ ןיוש ןשטייד יד ןבָאה ןטשרע םוצ .טליפ

 ןוא רעניווונייא יד טימ זוט טרָאד טנעקעג ןוא דוד ןנמ םעד טיול גנוניווו

 -ַאֹּפ עשיניַארקוא יד .טפולנענ ייז ָךיִז טָאה סע סָאװ ןגעמרַאפ רעייז טימ

 זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא ,גנונעדרַארַאפ רעד ןופ ךמס ןפיוא טָאה ייציל

 ,םירעיוּפ עֶלַא יד .טריזירָארעט ייז ןוא ןדיי יד טריבַארעג ,רעוװעג ןכוז ייז

 יד זַא ,קידנסיוו ,סנירג ?סיבַא קרַאמ םעד ףיוא ןריפסיורַא ןגעלפ עכלעוו

 רַאפ טרעדַאפעג ןבָאה ,ןפיוקוצנייא ףיוא טייצ ןטצענערגַאב ַא ןבָאה ןדיי

 -ַאפ רעדָא ןּפיורג ?סיב ַא רַאפ ;ןזיירּפ עטרעּפמויענמוא "הרוחס , רעייז

 .דיילק טוג ַא רעדָא נוצנָא ןַא ןבענ ייז לָאז ןעמ טלָאװעג ייז ןבָאה סעילָאס

 לָאמ ןטשרע םוצ ןיכ ךיא ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןסעגרַאפ טשט ?עװ ךיא

 רעניַארקוא עטנַאקַאב יד .סעטַאל עלעג יד טימ סָאנ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 ןבָאה עקידהּפצוח רערעמ יד ןוא ,ליפעגטימ ןטכַאמענ ַא טימ טקוקעג ןבָאה

 טקוקעג ןבָאה ןשטייד יד .טכַאלעג ןוא רענניפ יד טימ ןזיוועג זנוא ףיוא

 שטייד א ןעוו ,ןקָארשענ טָאה טּפיוהרעביא .גנוטכַארַאפ ןוא תולדג טימ

 טעװ רע זא ,קורדנייא םעד טָאהעג טָאה ןעמ .ריד רעטניה ןעגנַאגעג ןיא

 רעלעג רעד ןיא ןעוועליצ ןכיוהנָא ןוא טעילָאטסיּפ םעד ןעמענסורַא דלַאב

 ףיוא ,ןניוא יד ןיא ןפראוועג ױזַא ךיז טָאה עכלעוו ,עציילּפ רעד ףיוא עטַאל

 -רַאפ ןכָאנ גָאט ןט-2 םעד ףיוא .עקרַאנירַאמ רעלעקנוט רעד ןופ ןָאפ דעד

 -ןעמַאקער רעד טול ןיא טנַאדנעמַאק-סטרָא ןופ ?עפַאב םעד ןכעלטנפע
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 ַא ןרָאװעג טמיטשַאב גנוטלַאװרַאפדןַאיַאד רעשיניַארקוא רעד ןופ עיצַאד

 השמ -- רעטסטלע-ןדוי רעד : לעטשנעמַאזוצ ןקידננלַאפ ןיא "טַארדןדוי

 ,דנַאברעּפוק ןרהא ,ןייטשנעמַאק ףסוי ; רעדילנטימ .עקסוואטסָאנסַארק

 ןופ עבַאגפיוא יד קסװעשַאטספַארַָאק ןוא רעדורב בקעי ,גרעבדִלָאנ עקרוב

 -נַא עשהכולמ יד ןיא רעטעברַא ןלעטשוצ : ןעוועגנ זיא טַאר-דיי םעד

 ןוטנָא ,ןבַאז-בוטש ענעדישרַאפ ןדיי יד ייב ןעלמַאזפיונוצ ןוא ןטלַאטש

 -ןיירק ,טנַאדנעמַאקיסטרָא םעד ןופ גנורעדַָאפפיוא רעד טיול ,שעוו ןוא

 ,ײצילַאּפ עשיניַארקוא ןוא טריוודנַאל

 4 לטיּפַאק

 רעניארקוא יד ןופ גנואיצַאב יד

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןשטייד יד ךרוד ץערָאק ןעמענרַאפ ןכָאנ דלאב

 -ָאלָאג, סלַא .(גנוטלַאװרַאפדזַאיַאר) ?עװַארּפוא ענַאיַאר , עשיניַארקוא ןַא

 רָאּפ ַא ןיא .סוקיטסָאר רערעל רענעזעוועג ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא "ַאװ

 טָאה טרָא ןייז ףיוא ןוא טקידניזרַאפ סעּפע טימ ךיז רע טָאה םורא ןכָאוװ

 -ירק רַאָיפ -- יטסָאלָאװ ןופ רעביירש םענעזעוועג םעד טרינימָאנ ןעמ

 ןעמ טָאה קיטייצנייא .רַאטערקעס לַארענעג סלַא ןוז ןייז ןוא יקסווָאנַאשז

 .ןטלַאטשנַא - הכולמ ערעדנַא עֶלַא ןוא ייצילַאּפ עשיניַארקוא יד ןפַאשעג

 ראי יד ןיא ויטקַא ױזַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ץנענילעטניא עשיניַארקוא יד

 -וּפ רעד ןופ ןײטשיטנַא ןכָאנ זיא ,ןטייצ-ערולטעּפ יד זיא 1919--8

 -דַאפ טָאה יימרַא עניור יד ןעוו ,רָאי 1939 ןיא רעטעּפש ןוא הכולמ רעשיל

 ענערישרַאפ ןפַאשענ טָאה יז .דנורגרעטנוא ןיא קעװַא ,עניַארקוא ןעמונ

 ןוא ?ַאטַאכ אינדיר, ,"אטיווסָארּפ , יו סעיצַאזינַאנרַא רוטלוק טשרמולכ

 סיואכרוד זיא רעכלעוו ,טסיינ ןלַאנַאיצַאנ ןיא טנגוי יד ןניוצהעד ןטרָאד

 םעד ןוא גנונעפַאה יד ןטיַאהעגרעטנוא ייז ןיא ןוא שיטימעסיטנַא ןעוועג

 .(עניארקוא עקידנעטשטסכלעז ַא) "עניַארקוא עניטסָאמַאס , א ןגעוו םיורט

 -יניַארקוא יד ןכאה ,עניַארקוא ברעט ןעמונרַאפ טָאה רעיטיה ןעוו ,טציא

 -ע;טימ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנא ןוא ווָאקינלעמ ,ארעדנאב ; רעטעררַאֿפ עש

 ,רעײרפַאב רעייז סְלַא ןרעיטיה טלעטשעגרַאפ ,טנַאּפוקַא םעד טימ טעברַא
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 -עטניא עצנַאג יד .םיורט רעייז ןכעלקריוורַאפ טעװ סָאװ ,םעד סלא ןוא

 זיא עכלעוו ,טננוי יד .טסניד רעייז ןיא טלעטשעג םורַאד ךיז טָאה ןינעניל

 טרינַאּפמיא רעייז טָאה ,םירעיוּפ עכייר ןופ דעלדניז ?ייטנטסרעמ ןעוועג

 ןפַאש ,"ןזָאכיַאק , ןייק ןכַאמ טשינ טנַאזעגוצ טָאה עכלעוו ,טכַאמ עיינ יד

 ןטיוט וליפַא ןוא ןריבַאר טביולרעד טָאה ןוא ?ָאװטסעשטַאזָאק ענליוו , ַא

 יד ןופ ןפַאשעג ןבָאה ןדנעטשמוא עקיזָאד יד .גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 -רע יד ןיא .ןרעלטיה ןופ רעניד עיירטעג ןוא רעגנעהנָא עסייה רעניַארקוא

 -סינימדַא עֶלַא ןופ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג ןיוש ךיז ייז ןבָאה געט עטש

 -ַאדיװַאד רעשדלעפ רעד ?יּפשייב םוצ ,ןטלַאטשינַא ןוא ןטמַא עוװיטַארט

 -רע רעד ןיא ןוא טמַא-רַאטינַאס ןופ קינלעשטַאנ רעד ןרָאװעג זיא שטיוו

 ןוואסאפ ןוא ןראגנעשרעג ןופ ןקיײטּפַא עשידיי יד טריזיווקער עייר רעטש

 -ַאב ןיא ןוז רערעטלע סעשטיווָאדיװַאד .רעניַארקוא ךרוד טצעזַאב ייז ןוא

 רעטייוצ רעד ."טמַא-סטעברַא , ןופ קינלעשטַאנ סלַא ןרָאװעג טמיטש

 ןוז רעד ,יקסוװוָאבַארג .ןויטַארעּפָאָאק יד ןופ רעטייל רעד ןרָאװעג זיא ןוז

 ןופ קינלעשטַאנ ןרָאװעג זיא ,טָאטש רעיינ רעד ןופ ,ץעיּפוק עקלַאכימ ןופ

 רענעזעוועג ַא -- אכורעוואז אקטימ ןעוועג זיא ףליהעג ןייז .ייצילַאּפ רעד

 ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןרָאװעג זיא יקסוועיַאנוד אקידאלאוו .גנוי-רעקעב

 -עג ןיא ,סערָאטַאכ רעצערָאק יד ןופ -- ַאקבָארָאק ָארטעיּפ ,?עצינלָאב ,

 -ָאד יד .גנוטלַאװרַאפ ןָאיַאר רעד ןופ ?ַאװָאלַאנ , ןופ רעטערטרַאפ ןרַאװ

 ןלעטש ןדירפוצ ידכב ,טיוה רעד ןופ ןכַארקעג שיממ ןענעז רעניַארקוא עקיז

 ןוא סרעזייווגעוו ערעייז ןעוועג ןענעז ייז .,םיתיכה-ילעב עשיטייד ערעייז

 -ערָאק יד ןופ ןעגנונלָאפרַאפ יד ןבעל ןיא ןריפכרוד םייכ ,ןרָאטַאריּפסניא

 -ַאזוצ ייז ןבָאה ,ןטסינומָאקײטנַא ענעסָאלשעגסיױא קידנעייז .ןדיי רעצ

 יד ןטָארסיױוא ןפלָאהעג ןוא טסינומָאק ןוא דיי ףירגַאב םעד ןדנובעגנעמ

 ןבָאה יִלֹוי ןט-20 םעד ?יּפשייב םוצ .לצרָאװ זיא ןטנעמעלע ייווצ עקיזָאד

 -- יקסוװָארטפָא קַאילַאּפ םעד ןשטייד יד רַאפ טרסמרַאפ רעניַאדקוא יד

 ייוצ יד ןוא קיבוקס רעניַארקוא םעד ,קירבַאפ-רעקוצ ןיא רעטעברַא ןַא

 -ָאק ןענעז ייז זַא ,םיובנעראב עקייח ןוא ןאמצלאג עינע : ךעלדיימ עשידיי

 -דַאיק רעשסור רעד ףיוא טריפענסױרַא ייז ןנָאה ןשטייד יד .ןטסינומ

 רעניַארקוא יד סָאװ ,לייטנָא םעד ןנעו ,ןסָאשרעד טדָאד ןוא עשטשיכ

 -ייוו יד ןיא ןרעדלייט' ךיא לעװ ,קיינמוא ןסיורג דעזנוא ןיא ןעמונעג ןבָאה

 .ןעלטיּפַאק עקידרעט

23 



 5 ,לטיּפַאק

 ןדרָאמ עטשרע יד

 ןַא ןרָאפעגוצ זיוה סעציוורונ ריאמ וצ זיא 1941 טסוגנוא ןטשרע םעד

 -יפִא עשטייד 2 ןגיטשענסיוא ןענעז סע רעכלעוו ןופ ,ָאטיױוא עטנַאנעלע

 ןעגנַאגעגנירַא ןענעז ןוא רעניַארקוא ןַא ןופ גנוטיילנַאב רעד ןיא ןרעצ

 ןטשרעטנוא ןיא טניוװועג טָאה רעכליעוװ ,טיילנולש רָאטקָאד-ןייצ םוצ

 ןוא טונימ עכעלטע טכַארברַאפ גנוניווו ןיא ןבָאה עשטייד יד .קָאטש

 -רַא רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רעדניק סטיילגויש ןעוו .ןרָאפענקעװַא

 -ענ ןיא רעטָאפ רעד : דליב ךעלקערש א ןפָארטעג ייז ןבָאה ,םייהַא טעב

 ןיא ןסעזעג ןיא רעטומ יד ,טולב עשזולַאק ַא ןיֵַא רעטעגרהרעד ַא ןנעל

 ַא טעב רעד רעטנוא ןגעלעג ןיא עבָאב יד ןוא ענעסָאשרעד ַא לוטש ַא

 יירד רעביא דרָאמ ַא ןרָאװעג יטריפעגכרוד זיא גָאט ןלעה ןטימ ןיא .עטיוט

 .ןדיי

 המישר ַא טַאר-ןדיי ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה 1941 טסוניױא ןט-8 םעד

 -עמרַאדנַאשזדלעפ רעד ךרוד טרעדָאפעגפיוא ףרעוו עכלעוו ,ןדיי 120 ןופ

 וצ ירפ רענייזַא 10 זיב טלעטשענוצ ןרעוו ןפרַאד ןוא ,טעברַא ףיוא עיר

 -רַאדנַאשז יד ןענופעג ךיז טָאה סע וו ,ןשטיוועקטובאב ןופ זיוה םעד

 10 רַאפ .המישר רעד ףיוא טרירוניפ ךיוא ןבָאה ןוז ןיימ טימ ךיא .עירעמ

 -רָאפ ,ןעמענ ערעזנוא ןבירשרַאפי טָאה ןעמ .טרָאד ןעוועג ןיוש רימ ןענעז

 ןעמ טָאה ןַאמ 8 עקידנגלָאפ זיולב .ןטייהלצנייא ערעדנַא ןוא ךַאפ ,ןעמענ

 ,רעטסיימדָאטעכ סלַא רימ : רענעמכַאפ עקיטיונ סלַא ןכָארטשעגסיױא

 -ער ייב טעברַאעג ןַאד עדייב ןבָאה רימ ;רעקינכעטַארטקעלע סלַא ןוז ןיימ

 ,רעכַאמנשַאמַאק םעד טױרבכַאו ףסוי .טסָאּפ ןופ עדייבעג יד ןריטנָאמ

 ןופ גניעטשיַאב רעד ףוא ךיש טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,(קישטשװַאטָאגַאזו

 םהרבא .רעדיינש רעשירעטילימ ַא ,ןַאטטרַאב ףסוי .טנַאדנעמַאק-סטרָא
 טיורב ןקַאבעג טָאה רעכלעוו ,(סהנוי םייח קחצי ןופ ןוז רעד) ,ךאדראב

 -עניב יד) קישטנעיליוו ?שרעה ןוא הטשיפ רעדירב יד .רעטילימ םעד רַאֿפ

 פוש עשיניַארקוא ןַא טריטנַאמערעג סערַאלַאטס סלַא ןבָאה עכלעוו ,(סעמ

 -יא יד .קירבַאפ-רעקוצ ןיא טעברַאעג טָאה רעכיעוװ ,ןירַאס ןטלַא םעד ןוא

 רעד ןיא סָאטױא:טסַאל ףיוא טריפעגקעוַא ןעמ טָאה ןדיי 112 עקירעב
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 רעד ךָאנ .ןדנוװשרַאפ זיא ייז ךָאנ רוּפש רעדעי ןוא ,ליווז ןייק גנוטכיר

 ןענופעג רעױּפ א ןופ גנוזייוונָא ןַא טיול ןעמ טָאה ,1948 ראי ןיא ,המחלמ

 רעיױוּפ רעקיזָאד רעד .ןישטלופ ףרָאד םעד ןבענ דלעפ ַא ףיוא ,רבק רעייז

 -נווצעג ייז ,רלעפ םעד ףיוא ןדיי יד טכַארבעג טָאה ןעמ יו ןעזעג טָאה

 יד ןשיווצ .ןסָאשרעד ןוא ןכירטעגניירַא ןיהַא ייז ,בורג א ןבָארגסיױא ןעג

 נרעבדלָאג עקרוב טַארדןדיי ןופ רעדילנטימ יד ךיוא ןעוועג ןענעז ןדיי 2
 .דנאפרעפיק ?ראה ןוא

 ,"אטסישטערפ , בוט םוי ןכעלטסירק ןופ גָאט ןיא ,טסוגיוא ןט-20 םעד

 ךיז ןוא סעצװָאּפַאטסעג גנולײיטּפָא עסיורג ַא ץערָאק ןייק ןעמוקעג זיא

 עקיזָאד יל .רענעמ זיולב --- ,ןדיי ןּפַאכ ןסַאנ עשידיי יד רעביא טזָאלעג

 -עגקעװַא ןוא סָאטיואטסַאל עטכַאמרַאפ ףיוא טעװעדַאלעג ןעמ טָאה ןדיי

 -רַאפ ןָאיַאר ןופ "ַאװָאלַאנ , רעשיניארקוא רעד יו ,רימָאטישז ןייק טריפ

 ,ןוא ןעמונרַאפ גָאט םעד ןעמ טָאה ןדיי 890 .טרעכיזרַאפ טָאה גנוטלַאװ

 םעד ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ייז ןענעז ,ןזיוועגנסיױרַא ךיז טָאה רעטעּפש יו

 -מוא ךיוא ןיא ןַאד .טסוניוא ןט-8 םעד ןופ תונברק יד ווו ,דלעפ ןבלעז

 יירד יד טָאטשנָא .ןייטשנעמאק ?סוי טָאר-ןדיי ןופ דילנגטימ רעד ןעמוקעג

 ,סעיצקַא ייווצ יד ןיא ןעמוקענמוא ןענעז עכלעוו ,טָאר-ןליי ןופ רעדילגטימ

 קעלוי ,ןאמרעבאלג רעזייל : רעטרע ערעייז ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז

 .ךיא ןוא רַאילַאמ

 6 ל?לטיּפַאק

 ביור ןוא עיצובירטנַאק

 -סטיבעג רענווָאר רעד ן'ערָאק ןייק ןעמוקענ זיא טסוניױא ןט-29 םעד

 ןשיווצ ,"סעקינדַאלקַאז , 12 ךיז וצ טרעדָאפעג ןוא רעיַאב ר"ד רַאסימָאק

 .ירפ רעד ןיא רענייזַא 9 ןעװעג ןיא סָאר .ןעוועג ךיוא ןיב ךיא עכלעוו

 ןלעטשוצ םיא ןעמ לָאז רענייזַא 12 ןיב ןַא ,?עפַאב ַא ןבענעג טָאה רע

 עכעלטע ,קרַאמ עשטייד טנזיוט 100 ןופ ךיוה רעד ןיא עיצובירטנַאק ַא

 זיב ביוא .םיצפח ערעדנַא ןוא רישעג-שיט םענרעבליז ,ןענַאװיד עשיסרעּפ

 19 יד ןלעװ ,טלעטשענוצ ןרעו טשינ סָאד טעװ טייצ רעטמיטשַאב רעד

 טרַאּפשרַאפ ןלעוו ןדיי עקירעביא יד ןוא ןסָאשרעד ןרעוו "סעקינדַאלקַאז.
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 עקיטסלָאמעד טיוי ןעװעג זיא סָאד .ָאטענ רענעסָאלשרַאפ ַא ןיא ןרעוו

 - ַאב רעד וצ יז ןיא ךָאד ןוא עמוס עכיוה רעיוהעגמוא ןַא ןעננוגנידַאב

 -ַאב ןעמ טָאה ?סעקינדַא?קַאז , יד ןוא ןפַאשעג ןרָאװעג טייצ רעטמיטש

 ןייק רעבירָאפ טשינ זיא עיצובירטנָאק רעקילָאמנייא רעד רעסיוא .טיירפ

 -רַאפ ףיוא ןעגנורעדַאפ ןייק טַאדןדיי םעד ןלעטשוצ טשינ לָאז ןעמ גָאט

 ןבָאה רעבָאה-טכַאמ עשינַארקוא יד ןוא ןשטייד יד סָאװ ,ןכַאז ענעדיש

 -ןיירק רעד טכַאמעג טמירַאב טימרעד ךיז טָאה רעדנוזַאב .טפרַאדַאב

 סנבלעוו וצ ,שטייד רעקיזָאד רעד .לעצנעפ טנַאנעטייל-רעביוא טריוודִנַאל

 טאהעג טנייפ סָאמ רעכיילג ַא ןיא טָאה רע זַא ,ןרעוו טגָאזעג זומ סע ביול

 ןטימ ןקיטעזנָא טנעקעג טשינרָאנ ךיז טָאה ,ןדיי יד יו רעניַארקוא יד

 ,ןכַאז ערעדנַא ףיוא ןעגנולעטשַאב ןבענעג רע טָאה גָאט ןדעי .ביור ןשידיי

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא .דנַאלשטייד ןייק טקישעגקעוַא טָאה רע עכלעוו

 -עז ,יענרע ץְלַא ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא ןדיי יד ןופ ענַאל עלעירעטַאמ

 ןוא רעסערג ץִיַא לָאמ ןדעי טימ ןרָאװעג ןגעקַאד ןעגנורעדָאפ ענייז ןענ
 זַא ןעגנואָארד טימ טיײלגַאב רע טָאה גנולטשַאב עדעי ןייז .רעלופטרעוו

 זיא טריװדנַאל-זיירק רעד .ןדיי יד ןגעק סעיסערּפער ןעמעננָא טעװ רע

 -רעטנוא ךיז ןבָאה םיא ןוא טָאײש ןופ תיבה-לעב רעשיטקַאפ רעד ןעוועג

 טנעקענ טָאה רע .טמַא-סטעברַא רעד ןוא גנוטלַאװרַאפךןָאיַאר יד טנדרָאעג

 טעטש עקיטורַא יד ןיא ןטריװדנַאל-זיירק ערעדנַא וצ ןדיי יד ןזייוורעביא

 ןעגנויעטשַאב עקיזָאד יד .אּפַאטסעג דעד וצ ייז ןרעפילסיוא ןְליפַא ןוא

 .ןדיי רעצערָאק יד שפנ תמנע ליפ טפַאטירַאפ ןבָאה

 -ָאקָאטַאפ יד) טָארנדויי םייב טלענשאב רע טָאה לָאמנייא

 ,פטנַאמ םענרעדעל .ַא : (ייב ךיא גייל גנפעטשַאב רעד ןופ עיּפ
 ןסקופ ענרעבליז ייוצ ןוא רישעג - טעב ,ץלעּפ םענעּפָאש ַא

 -ליז רָאנ ,טלעטשעגפיונוצ ןעמ טָאה גנולעטשַאב עצנַאג יד .ןעמַאד רַאפ

 ןבָאה ןדיי יד רָאנ טשינ .ןעמוקַאב וצ ןעוועג ךעלנעממוא זיא ןסקופ-רעב

 טָאה טָאר-ןדיי רעד עכלעוו ייב ,ןטסירק וְליפַא רָאנ ,טַאהעג טשינ ענױזַא
 - ןיירק רעד ,ןלעטשוצ סנױזַא טנעקעג טשינ ךיוא ןבָאה ,ןפיוק טלָאװעג
 ןוא טַארןדיי םעד ףיוא טזיורבעגפיוא קרַאכש ןרָאװעג זיא טריװדנַאק
 --ע- ןוא רערעק ַא ןיא ןסָאלשרַאפ יקסוואטסַאנסארק הטימ טימ ךימ טָאה

 --עבליז יד ןייז טשינ ןיעוװו ירפרעדניא 10 ןגרָאמ זיב ביוא ןַא ,טרעלק

 ,ןרערנייא םיא ןעננויעג זיא תושקב ?יפ ךָאנ .ןסיש זנוא רע טעוװ ,ןסקופ
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 עוועמַארכ רַאּפ 10 -- ןסקופ-רעבליז 2 יד טָאטשנָא ןעמענ לָאז רע זַא

 .לוויטש

 -נייא עשירעטילימ ןיא טשינ זיא סע עכלעװַא ןעוו ,לָאמ רעדעי

 ץערָאק ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רעטמאאב רעשטייד ַא רעדָא ,טייה

 סנשיק ,רעכעלייל ןלעטשוצ טפרַאדענ ןדיי יד ןבָאה ,ןקיטכענרעביא ףיוא

 -עג טריכַארעצ ןרָאפקעװַא רעייז ךָאנ דלַאב ןענעז עכלעוו ,סערדלָאק ןוא

 -לעב עשיאיונ יד ךרוד רעדָא ,ןטנַאיצילַאּפ עשיניַארקוא יד ךרוד ןרָאװ

 ופָא יד רעסיוא .טקיטכענעג ןבָאה ןשטייד יד ווו ,ןעגנוניווװ יד ןופ םיתיבה

 ןיא ןסיירניידַא ךיז ןשטייד עקידנרָאפכרוד יד ןגעלפ סעיציזיווקער עלעיצ

 טייצ עצרוק א .טלַאװעג ןבָאה ייז סָאװ ןריבַאר ןוא רעזייה עשידיי יד

 -|צ ?עפַא- א ןבעגעג ןשטייד יד ןבָאה ָאטעג ןופ ןרידיווקיל םעד רַאּפ
 "רַאפ ןדיי סאוו ,רעּפוק ןוא שעמ עצנַאג סָאד טָארדןדיי ןיא ןגָארטפיונ

 יד ןיא ךעלדנעפ ענרעּפוק ,ןעלסייטש ,רעטכייל ענעשעמ יד רעסיוא ,ןנָאמ

 ענעשעמ יד וליּפַא ןסיײירּפָא ןעננוווצעג ןעמ טָאה ,ןלוש יד ןופ תורונמ

 -עי ףיוא ןבָאה ןדיי יד .רעטצנעפ ןוא ןריט ןופ ךעלטנעה ןוא סעקמאילק

 ןקיטיגרַאפ ייז ןלעוו םורַא ױזַא זא ,קידנעניימ ,ןבעגעג ץלַא גנורעדָאפ רעד

 .תוריזג עיינ ןדיימסיוא ןוא רע ;רעמ יד

 7 5 טיּפַאק

 ןטעברַא ןדיי

 ןענעדרַאוצנייא טימַאב ךיז ןבָאה ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס ,דיי רעדעי

 ,סנטשרע : תוביס ?יפ ןעוועג ןענעז וצרעד ,ןיַאלּפ-טעברַא ןליבאטס א ףיוא

 -ַאב טנעקעג ןעמ טָאה ןשינעגייצ-טעברַא יד ןופ ךמס םעד ףיוא רָאנ לייוו

 טרענעלקרַאפ עיצַאר יד ןיא רעטעּפש .נָאט ַא טיורב םַארג 280 יד ןעמוק

 ַא תעשב זַא ,טניימעג דיי רעדעי טָאה ,סנטייווצ .םַארג 130 זיב ןרָאװעג

 רעטייוצ א ןיא טעברַא ףיוא גנורעפי?סיורַא רעדָא עיצקַא-גנוטכינרַאפ

 ןלעו ,טרעקעגמוא טשינ ןיוש ךיז טָאה רענייק - ,בגא ,ןענַאװ ןופ ,טָאטש

 -עג עקידרעטייוו יד ןופ ףיולרַאפ רעד יו .ןצישַאב ייז רעבעגטעברַא יד

 א סיואכרוד ןעוועג ןובשח רעקיזָאד רעד זיא ,ןזיוַאב ןבָאה ןשינעעש

 טשינ רעבעג-סטעברַא יד ןבָאה ,הטיחש רעטשרע רעד תעשב -- ,רעשלַאפ
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 ,רעדרעמ יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןייֵלַא רָאנ ,טצישַאֿב ייז רָאנ

 םייה רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאד רערעכיז טשינ ליפ ןעוועג זיא סנטירד

 ןופ ןשטייד יד ןנעלפ געט עצנַאג ?לייוו ,טעברַא רעד ייב ןייז סָאד יו

 ןריי עיירפ יד ןּפַאכ ייצילָאּפ עשיניַארקוא יד ןוא רוטנַאדנעמַאק-סטרָא

 טימ רעכיז ןעועג טשינ ןיא ןעמ רעכלעוו ףיוא ,טעברַא רעקילעפוצ וצ

 ,ןבעל םעד

 טעברַאעג ןדיי ןבָאה רעצעלּפ-טעברַא עליבַאטפ עקידנגלַאפ ףיוא

 תעשב ןרָאװעג טקידעשעצ זייוולייט ןיא עכלעוו ,קירבַאפ-רעקוצ ןיא

 - רעקוצ רעד וצ טיירגענוצ ןרָאװעג ןשטייד יד ךרוד זיא ןוא המחלמ רעד

 ייב ?לייטנטסרעמ .ןדיי טרעדנוה 7 זיב 6 ןופ טעברַאעג ןבָאה ,עינַאּפמאק

 עלַא ןבָאה עכלעוו ,רעניארקוא יד רעכלעוו וצ ,טעברַא רעשיזיפ רעצראווש

 -ענ טלָאװעג טשינ ךיז טציא ןבָאה ,טריפענסיוא טעכרַא עקיזָאד יד ןרָאי

 טָאה רעכלעוו ,רעטעברַא רעשיניַארקוא רעליבַאטס רעדעי .ןעמ

 טָאה ,קירבַאפ - רעקוצ רעד ןיא טעברַאעג עיצַאּפוװקֶא רעד ןיב

 ןבָאה סעקיועשלָאב יד ןעוו ,דָאירעּפ - סגנַאנרעבא םעד תעשב

 -ונרַאפ טשינ ךָאנ םיא ןבָאה ןשטייד יד ןוא ץערָאק ןזָאלרַאּפ
 ןבָאה ייז עכלעוו ,רעקוצ סמוטנַאװק עסיורג ןענעבנגנָא ןזיוװַאב ,ןעמ

 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןזיירּפ עטפיורשענפיוא רַאפ טפיוקרַאפ טציא

 -ענ טשינ ןיוש ךיז ןבָאה ייז זַא ,חסנכה עסיורג ַאזַא ןבעגעג ייז טָאה סָאד

 -ַאד .טלָאצעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןיול ןקידנשָארג םעד ןיא טקיטיונ

 ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ,ןרָאװענ טמערָארַאפ ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןגעק

 -ךעקוצ ןיא טעברַא ןעמוקַאב טימאב ךיז טָאה דיי רעדעי .לָאצּפָא םעד

 ןיא קירבַאפ ןופ עיצַארטסינימדַא יד סָאװו ,םעד בילוצ ךיוא קירבאפ

 ןעװעג ןענעז עכלעוו ,עבלעז יד ,ןקַאילַאּפ ןופ ןענַאטשַאב לייטנטסרעמ

 ןבָאה ןוא ,יקצָאטָאּפ ףַארג םוצ טרעהעג טָאה קירבַאפ יד ןעוו ,ןַאד ךָאנ

 .ןדיי עטפדורעג יד טלדנַאהַאב ?יפענטימ סיורג טימ ןוא ךעלשטנעמ רעייז

 יקסנישטנָאמ ,יקסלָאּפָאנרַאט רעדירב יד רעדנוזַאב ,ןקַאילַאּפ עדיזָאד יד

 -יוונָאל רָאטקעריד ןשיניַארקוא םעד ייב טלעוּפעגסיױא ןבָאה ,ןאטלוס ןוא

 -נַא רעסיורג ןוא טסירעלטיה ַא ,עיצילַאנ ברעמ ןופ רעניַארקוא ןַאװ אקנעינ

 -עב ,גָאט א קרַאמ 2 יד טָאטשנא ןלָאצ ןדיי יד לָאז ןעמ זַא ,(טימעסיט

 ןבָאה "סאילַאמ , ןקיזָאד םעד ,זיירּפ-הכולמ םעד טיול "סָאילַאמ , טימ רעס
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 עכלעוו ,םירעיוּפ יד טפיוקרַאפ ךיוא יו רעקוצ טָאטשנָא טצונעג ןדיי

 -םעדַאגירב טעברַאעג ןבָאה ןדיי יד .ןפנארב ןטעברַאסיוא םיא ןופ ןנעלפ

 ַא ןעוועג זיא טעברַא יד .רעניַארקוא ןַא ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא זייוו

 לָאמטּפָא ,טסברַאה ןיא סָאנ רעד ףיוא ןעמוקענרָאפ זיא יז ?ייוו ,ערעווש

 טשינ ןדיי ןענעז לעפַאב סרָאטקעריד םעד טיול .ןנער-סקַאלש ַא רעטנוא

 ףיוא קידנקוק טשינ .קירבַאפ ןופ עדייבענ רעד ןיא ןרָאװעג טזָאלעגניײרַא

 ייז ןעוו קילג ַא רַאפ ןטלַאהעג ןדיי יד ךָאד ןבָאה ןעננוגנידַאב ערעווש יד

 .קירבַאפ רעקוצ ןיא טעברַא עקידנעטש ַא ןעמוקַאב ןבָאה

 -ַאנרַא רעד ןופ ןטַאטשרַאװ יד ןיא טעברַאעג ןבָאה ןדיי טרעדנוה זיב

 ךיז טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאנרַא עשינכעט ַא ןיא סָאד ,"טָאט , עיצַאזינ

 ןופ םירישכמ ענעדישרַאפ ןטיירנוצ ןוא ןגעוו ןריטנָאמער טימ ןעמונרַאפ

 ,תוכאלמ-ילעב לייטנטסרעמ טעברַאעג ןבָאה טרָאד .יימרא רעד רַאפ ץילָאה

 ןרעג טרַאד ןבָאה ןדיי ןוא עטונ ץנַאג ַא ןעוועג טרָאד זיא גנוידַיאהַאב יד

 .טעברַאעג

 ןעיוב וצ ןטָארטענוצ ןשטייד יד ןענעז ננילירפ ביוהנֶא ןיא

 ןבילקעגסיוא ייז ןבָאה קעווצ םעד בילוצ ,(עניטנַאק ַא) םייה-ןטַאדלָאס ַא

 "יא ךעלטנירג םיא ןוא קרַאמ םעד ףיוא סקָאטשנייװ יד ןופ רעיומ םעד

 !וא ןעיורפ ייז ןשיווצ ,רעטעברַא עשידיי טרעדנוה עכעלטע .טעברַאעגרעב

 -עג טרָאד ןיא טעברַא יד .טקיטפשַאב טרָאד ןעוועג ןענעז ,עקירעירעדנימ

 -ַאב רעיטניירפ רעייז ךיז טָאה רעעזפיוא רעד ןוא ,ערעווש ןייק טשינ ןעוו

 טימ עיגנירטָאל-סָאזלע ןופ שטייד ַא ןעוועג ןיא סָאד .ןדיי יד וצ ןגיוצ

 רע זיא ,ןדיי עקינייא טיורטרַאפ ךיז טָאה רע יװ .טרעבָאר ןעמָאנ םעד

 -עד ןעננוגייצרעביא עשיטילָאּפ ענייז רַאפ זיא ןוא רעינעשזניא ףורַאב ןופ

 תעשב .טַאדלָאס ןכעלנייועג א ףיוא רעציפָא ןַא ןופ ןרָאװעג טרידַארג

 ןייז ןיא ןטלַאהַאבעגסיױא ןדיי עכעלטע רע טָאה עיצקַא רעטשרע רעד

 סלַא ןעמונעגוצ ץַאלּפ סגטלשמוא םעד ןופ רע טָאה ןדיי ךס ַא ןוא גנוניוװ

 יד רעסיוא .עניטנַאק יד ןקידנערַאפ טשינ ןעק רע עכלעוו ןָא ,רענעמכַאפ

 -ַאב ןעוװעג ןענעז סע וװ ,רעצעִיּפ-טעברַא עליבַאטפ עטנַאמרעדנביוא יירד

 -ָאזעס ענעפורעג ױזַא ןעװעג ךיוא ןיא ,ןדיי סעּפורג ערעסערג טקיטפעש

 -ךלעפ ףיוא טעברַאעגנ ןדיז ןבַאה ,"סעווינשז , תעשב ,ייּפשייב םוצ .טעברדא

 ןוא רענישטלופ ןיא ןוא קרַאוװלַאפ רעצינווָאלַאג ןיא טעבדַא-דלעפ ףיוא
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 וצ גָאט ןדעי ןייג סָאד טרעטַאמעג טָאה סע שטָאכ .ןזָאכלָאק רענשזַארעד

 -רַא יד זיא רַאפרעד רָאנ ,קירוצ ןוא טעברַא רעד וצ רעטעמַאליק 0--9

 -לעוו ןיא ,סנירג ןוא סביוא ןעמענטימ ךיז טימ ןעוועג טביולרעד רעטעב

 .לגנַאמ א ןעוועג זיא סע עכ

 ױזַא ,/לעבַאק  םייב טעכרַאעג ןדיי ךס א ןבָאה 1941 טסוניױא ןיא

 ןשידרערעטנוא ןַא ןניילכרוד םייב טעברַא יד ןבעגעג ןעמָאנ א ןעמ טָאה

 רעד זיב באטש-טּפיוה סרעלטיה ןופ ןניוצעג ךיז טָאה רעכלעוו ,לעבַאק

 -מוא ןוא עטסרעווש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .עיניל-טנָארפ רעטשרע

 ןטעברַא וצ ןעמוקענסיוא רימ ןיא סע עכלעוו ,טעברַא עטסכעלמענעגנָא

 ןניוצעג ךיז טָאה לעבַאק רעד .עיצַאּפוקֶא רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאּפ

 ןעמ טָאה טנורג ןשיטַאטש ןטכַא םעד ןיא .ייסָאש םעד ןופ טייז רעד ייב

 ווָאר םעד ןיא ןוא ווָאר ןפיט רעייז רעבָא ,ןלָאמש ַא ןבָארגסיױוא טפרַאדַאב

 םיא ןוא ןטסיופ ייווצ ןופ בערג יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעבַאק ַא ןגיילרַאפ

 עשטייד יד .טרעדָאפעג טָאה רעעזפיוא רעד יװ ,?ענורטס א, יוװ ןעיצנָא

 ןיא סנקעטש עבָארג טימ ןעגנַאנעגמורַא ןענעז טעברַא רעד ןופ סרעזפיוא

 ןופ עזַאפ עטסרעווש יד .חצר תוכמ ןנָאלשעג דניז ןדעי רַאפ ןוא טנעה יד

 ןבָארגעגסיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ןלַאנַאק יד ןעוו ןעוועג זיא טעברַא רעד

 ןענאטשעג ןענעז רימ ,לעבַאק םעד ןניילרַאפ וצ ןטָארטענוצ זיא ןעמ ןוא

 םעד ןעלסקַא יד ףיוא ןגיוצעג ןוא ,ןלַאנַאק עמעװקַאב טינ ,עפיט יד ןיא

 גרָאז ךיז ןוא ןביוא ןופ ןענַאטשעג ןענעז ןשטייד יד ןוא לעבַאק ןרעווש

 ,טסייה סָאד -- ,"ןעלדניווש טשינ ןלָאז ןדיי, יד זַא ,טקוקענוצ קילעפ

 זנוא זופ םענייא ייב זַא ,טקרעמַאב ןבָאה ייז ןעוו ,ןעיצ טונ לָאז רעדעי זַא

 טימ ןגָאלשעג ייז ןבָאה ,לעבַאק םעד ןופ רעקירעדינ סָאװטע ?סקַא יד זיא

 -רַאפ רעווש ןעוועג טעברַא רעקיזָאד רעד ייב זיא גָאט ןדעי ,סנקעטש יד

 | .עטעדנווו

 טניוװעגייב בָאה ךיא ןכלעוו ,לַאפ ןייא ןרעדליש ָאד ?עװ ךיא

 ןתעשב .רקפה זיא ןבעל רעזנוא ?פיוו ףיוא ןזיװַאב רימ טָאה רעכלעוו ןוא

 וועיקיליק לטעטש ןופ דיי ַא טעברַאעג רימ רַאפ טָאה לעבַאק םעד ןעיצ

 ודיי יד טביולרעד טשינ ןבָאה ןשטייד יד .(ץערָאק ןופ רעטעמָאליק 10)

 ךיי רעיינ א ןעוו .רעטייווצ רעד ןיא ןעיצרעבירַא ךיז טָאטש ןייא ןופ

 -נַאדנעמַאק-סטרָא םעד ןזייוורעביא טפרַאדַאב םיא ןעמ טָאה ןעמוקעג ןזיא

 -עג רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טעטש יד ןופ ןדיי עכעלטע .,רוט
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 יד טרידיווקיל ןבָאה ןשטייד יד ווו ,ערָאטירעט רעשיטעיווָאס רענעזעוו

 ןוא ןעװעטַאר דיז ןזיוװַאכ ןבָאה ,ןיהַא ןעמוקניירַא רעייז ךָאנ דלַאב ןדיי

 -ַאבעגסיוא טייצ ערעננעל ַא ייז ןבָאה רימ .ץערָאק ןייק ןעמוקעג ןענעז

 עטריניאור ןופ רעלעק יד ןיא ןוא ןלוש יד ןופ רעמעדיוב יד ףיוא ןטלאה

 רעד וצ ןעמענטימ ןביוהעגנָא ייז רימ ןבָאה ןריזילַאגעל ייז ידכב ,רעזייה

 נָאט ןדעי ןבָאה ייז סָאוו ,ןשינענייצ יד ןופ ךמס םעד ףיוא ןוא טעברַא

 -ןדיי ןופ ףליה רעד טימ ןוא טיורב ןעמענּפָא טנַאקעג ייז ןבָאה ,ןעמוקַאב

 -ישר רעד ןיא טמַא-סטעברַא ןיֵא ןגיוצעגניירַא ךָאנרעד ייז ןעמ טָאה טאר

 ןרָאװעג שיטַאמָאטיױא ייז ןענעז םורַא ױזַא ןוא רעטעברַא עשידיי ןופ חמ

 טָאה ,רימ רַאפ טעברַאעג טָאה סָאװ ,דיי רעוועיקיליק רעד .רעצערָאק

 -לעפ יד ףיוא ןכָאװ רַאּפ ַא !טלַאהַאבסיױא ץערָאק ןייק ןעמוק םעד זיב ךיז

 ןיא רע זַא ,טרעטַאמעגסיױא ױזַא ןעוועג זיא ךע .ןרָאק םעד ןשיווצ רעד

 טּפעלשעג רע טָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג םיוק

 רע טעװ טונימ עכעלטע ןיא ךָאנ זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא ?לעבַאק םעד

 רעד .ןנעגרהרעד רעעזפיוא רעד םיא טעװ ןאד ןוא גנופעשרעד ןופ ןלַאפ

 השמ) רעדנילב רעד השמ ןניוצעג טָאה ןדיי רעוועיקיליק םעד רַאפ ,רעטשרע

 טדערעגכרוד ךיז בָאה ךיא .גנוי רעטנוזעג ַא ,(רעילומ רעד -- קָאשעימ

 לעבַאק םעד ןעיצ ןוא ןעננערטשנָא ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא ןהשמ טימ

 ןפרַאװרעביא ךיז לָאז ,ןדיי םעד ףיוא טלַאפ סָאװ ,טסַאל רעד זַא ,ױזַא

 רע זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ ןוא ןײגכַאנ זיולב לָאז דיי רעד ןוא זנוא ףיוא

 -ורפ טימ ןעמעננָא ךיז ןוא ןעורּפָא ?סיבַא ךיז רע טעוװ םורַא ױזַא .טעברַא

 רעבָא טָאה רעעזפיוא רעשטייד רעד ,ןוטעג ױזַא ןבָאה רימ .תוחוכ עש

 ךיז טפרַאוװ סָאװ ,?גיופ-ביור ַא יװ .טשינ טיצ דיי רעד זַא ,טקרעמַאנ

 עקיטסַאה ייווצ טימ ןוא ןדיי םעד וצ ןפַאלענוצ רע זיא ,ןברק ןייז ףיוא

 -קעװַא ןדיי םעד רע טָאה ,ּפָאק םעד רעביא ןקעטש ןבָארנ םעד טימ ּפעלק

 ףיוא ןוטענ קוק ַא טָאה רעדרעמ רעד ,טרָא םעד ףיוא ןטיוט ַא טניילעג

 ןעמ לָאז טונימ ןייא ןיא ןזַא ,ןלעפַאב גנערטש טָאה ןוא ?רעגייז-טנַאה ןייז

 יד ןצעזרָאפ לָאז ןעמ ןוא בורג רעד ןופ "ץומש ןשידיי , םעד ןפרַאװסױרַא

 ןוא ,ּפָאק רענעטלָאּפשעצ רעד טימ דיי רעד ןיא גָאט ןצנַאג םעד .טעברַא

 ףיוא ,ייסָאש םעד ףיוא ןנעלענ טסורב רעד ףיוא עטַאל רעלעג רעד טימ

 ןוא ןרעציפַא עשטייד ןעגנַאגעג ןוא ןרָאפעג רעהפיוא ןָא ןענעז סע ןכלעוו

 םעד ףיוא טניילעג טשינ טכַא ןייק וליפַא טָאה ייז ןופ רענייק ,עטמַאַאב
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 -יזא ,ףױרַא םינּפ ןטקיטויבעצ םעד טימ ןנעלענ זיא סָאװ ,ןדיי ןטעגרהעג

 םעד ףיוא ןוטענ קוק א ?כיימש םענעדירפוצ ַא טימ ןיולב ןבָאה עקינ

 רימ ןעוו ,טנווַא ןיא טעּפש ,ןרָאפעג רעדָא ןעגנַאגעג רעטייוו ןוא ,?עדוי

 תיב ןפיוא ןגָארטעגקעװַא םיא רימ ןבָאה ,טעברַא יד טקידנערַאפ ןבָאה

 סָאד זא ,ןזיוועג זנוא טָאה ?ַאפרָאפ רעקיזָאד רעד .ןעוועג רבקמ ןוא םלוע

 ןעק רעדעי ןוא ,רקפה זיא, ןגעמרַאפ עשידיי סָאד יו ךיילנ ,ןבעל עשידיי

 .ךיז טסולג םיא סָאוו רַאבּפַארטשַאבמוא ןוט זנוא טימ

 ייב טַאהעג טָאה ,רעטמַאַאב רעדָא ,טנַאיצילָאּפ רעשיניַארקוא רעדעי

 ןבאה עכלעוו ,רעטעברַא-בוטש סלַא ?דיימ שידיי ַא רעדָא ,ןדיי ןגנוי א ךיז

 עשידיי עטלַא יד .טנידַאב ייז ןוא טעברַא עטסקיצומש יד טריפעגסיוא

 -וזיפ רערעווש וצ ןעוועג קיאעפ טשינ ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 םייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז ,ןטרַאק-טיורב ןעמוקַאב ידכב ,טעברַא רעש

 -עב יד טימ ןעז ייז טנעקעג ןעמ טָאה געט עצנַאג ."עסארטש יד ןצופ.

 -אז ינרַאכַאס , םעד ןופ יײסָאש םעד ןרעקרַאפ ייז יוו טנעה יד ןיא סמעז

 ייז ןעמ טנעלפ בוט םוי ןכעלטסירק א רַאפ ."טסָאלָאװ, םעד זיב "דאוו

 ןיא ןגָארטסױרַא טסימ סָאד ןוא ןסָאג עשיאיונ יד ףיוא ןרעקרַאפ ןעגניווצ

 עשידיי יד ןיא טלעטשעגנקעווַא טָאה ןעמ סָאװ ,סנטסַאק-טסימ יד וצ קעז

 .ןסַאג

 ןעמוקענסיוא לָאמטּפָא ןיא ןעננורעדינרעד עכעלנייוועג יד רעסיוא

 יד ןופ ןעגנוריפפיוא עשיטסידַאס ןופ ןטקַא ערעדנוזַאב ןייטשוצסיוא

 ַא טָאה לָאמנייא .סרעפלעהַאב עשיניַארקוא ערעייז ןוא םילשומ עשטייד

 יירד טלמאזענפיונוצ ?רוטנַאדנעמַאק-סטרָא , רעד ןופ טַאדלָאס רעשטייד

 -מש היעשי ,סוקרַאמ עטָאנ ןעוועג זיא סָאד .דרעב עיורג טימ ןדיי עטלַא

 א סרעלָאטפ םעד קילארש ןלימ יד רעטנוא ןופ דמלמ ַא ןוא סעילַאצ הח

 ףיוא ,ןגָאװ א ןיא טנַאּפשעגנייא רע טָאה ןדיי יירד יד .(רעניילק) רעדורב

 טלעטשעגקעוַא ךיז רע טָאה ןיילַא ,סַאפ עסיורג א ןגעלעג זיא סע ןכלעוװ
 ןעגנווצעג ייז ,ןקעטש ןננַאל ַא טימ ייז קידנגָאלש ןוא ןגָאװ םעד ףיוא

 וצ ,רעסַאװ ךָאנ ךייט םוצ טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןנָאװ םעד ןּפעלש

 - קוא ןוא ןשטייד עקידנעיינייברַאפ יד ןופ טייקנדירפוצ רעסיורג רעד

 | ,רעניַאר

 -ולֲאֹפ עשיניאשרקוא עכעלטע ןופ הרימש רעד רעכנוא ,ןדיי עּפורנ א

 -סטרָא רעד ןבענ .ןישטלופ ןייק טעברַאדלעפ ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ,ןטנַאיצ
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 -ענ רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןענופענ ךיז טָאה עכיעוו ,רוטנַאדנעמָאק

 -נטרַאװסיױא ,טונימ עכעלטע ףיוא ןטלאהרַאפ ךיז ייז ןבָאה ,טסָאּפ רענעזוו

 -רַא רעד וצ ןטיײלנַאב טלָאזעג ייז טָאה רעכלעוו ,טָאדלָאס א ףיוא קיד

 רעד ןופ רעיצנעפ ןופ .ןשטייד עקידנרָאפכרוד יד ןופ ןצישַאב ידכב ,טעב

 -נעעזרעד ןוא עטמַאאב יד ןופ רענייא טקוקעגסױרַא טָאה רוטנַאדנעמַאק

 -םול לסיב א ךיז ייז רעביא טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה ,ןדיי עּפורג ַא קיד

 .ּפעק יד ןזיױלבטנַא ןלָאז ןדיי יד זַא ,ןנירשענסיוא טָאה רע ןוא ,ןכַאמ קיט

 ןיטש 'ןדיי, ןייק טבירעד טשינ זיא רוטנַאדנעמָאק רעד ןבענ לייוו

 -רעוו יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ עשיניַארקוא יד .ןעיטיה יד ןיא

 -יינכרוד ,ןדיי יד ןעגנוווצעג ןָא ןַאד ןופ ןוא ןץעזענ א יו שטייד ןופ רעט

 -ןיירק ןופ גנוניווו ןוא עירעמרַאדנַאשז-דיעּפ ,רוטנַאדנעמָאק ןבענ קידנע

 ךָאנ .ץעזענ , םעד ייז ןבָאה רעטעּפש .ןעילטיה יד ןעמענּפָארַא טריװדנַאל

 ןעלטיה יד ןעמענּפָארַא ןדיי יד ןעגנוווצענ ןוא טרעטיירברַאפ רערעמ

 רעדנוזַאב .טנַאיצילַאּפ ןשיניַארקוא רעדָא ,שטייד ןדעי ןבענ קידנעייגכרוד

 רַאפ ?עפַאב ןקיזָאד םעד ןריפסיוא ןעוועג זיא ךעלנייּפ ןוא םעווקאב טשינ

 ייז ןעוו ,קירבאפ-רעקוצ ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאו ,רעטעברַא עשידיי יד

 -טנַא יד טימ ןייג טזומעג סעכורעיװַאז ןוא טסערפ יד ןיא רעטניוו ןבָאה

 זיב ,טָאטש קע ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,קירבַאפ רעד ןופ פעק עטזיולב

 ווו ,סַאג-טּפיוה רעד ךרוד טריפעג טָאה געוװ רעד ?ייוו ,ןעמייה ערעייז וצ

 .טנַאיצילַאּפ ַא רעדָא שטייד א טנגענאב ןעמ טָאה ןַאּפש 2 עלַא

 עטשרע יד ןיא ןדיי רעצערָאק יד ןופ ןבעל סָאד ןעזענסיוא טָאה ױזַא

 טשינ ךיז ,רעווש טעברַאעג טָאה ןעמ .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ םישדח

 ןעמ טָאה גָאט ַא טורב םַארג 180 יד טימ לייוו ,טרענרעד טוג קירעביא

 -נָא טשיוטעגסיוא םירעיוּפ יד ייב ןעמ טָאה ,ןענענונאב ט:עקעג טשינ דיז

 ןטילעג ןעמ טָאה ןטסרעממַא .לּפָאטרַאק רעדָא לעמ .?סיב ַא רַאפ גרַאװנעוט

 ןעועג זיא 1942--1941 רָאי ןופ רעטניווװ רעד .טלעק ןופ רעטניוו םוא

 ןבָאה טסערפ יד ןוא ןעיינש ןלַאפעג רעהפיוא ןָא ןענעז סע ,רערעווש ַא

 "וצ טעברַא רעכעלנייועג רעד רעסיוא זיא ןַאד .דַארג 20 זיב טכיירגרעד

 ןפיעה ןוא יינש ןופ ןגעװו ןקינייר ןופ טעברַא ?ַארטסקע, ךָאנ ןעמוקענ

 רעד ןיא .ןטרָאּפסנַארט עשטייד יינש ןיא ענעטַאשרַאפ יד ןכָארנסױרַא

 -ןיירק םעד ןבענּפָא ןלאז ןדיי זַא ,גנונעדרָארַאפ א ןעווענ זיא טייצ רעבלעז

 ןקישוצּפָא ףיוא ,רענלעק ןליפַא ןיא םישובלמ ענרעופ עֶלַא טריוװדנַאל
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 ןבָאה ךיש ןוא םישובלמ עטכייל ןיא .טנַארּפ םעד ףיוא רענלעז יד רַאפ

 ןענעז ייז ןעוו ןוא ןנעוו יד ףיוא ןטעברַא געט עצנַאג טזומענ ןדיי יד

 .ןבוטש עפטצייהעגסיוא טשינ עטלַאק ןפָארטעג ייז ןבָאה םייהַא ןעמוקעג

 טשינ ?ייוו ,עטספרַאש יד ןעוועג רעטניוו םעד זיא ץלָאה ןופ עגַארפ יד

 ןטלָאװ רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ .ןסַאּפַאז טַאהעג טָאה דיי רעדעי

 רעדָא נוצֹנֶא ןַא רַאפרעד קידנעמוקַאב ,ןדיי יד רַאפ ץלָאה טכַארבעג ןרעג

 יד לייוו ,ןוט וצ טַאהעג ארומ סָאד ייז ןבָאה ,ץפח םענעדלָאג ַא וליפַא
 ,טכַארבעג סָאד ןבָאה סָאוװ יד ןוא טריזיווקער ןיִלָאה סָאד טָאה ייֵציִלֶאּפ

 ךיז טימ ןדיי ןבאה טעברַא רעד ןופ קידנעייג .ןנַאלשענ ךעלרעדרעמ ךָאנ

 ייז סָאװ ,ךעלעגייוצ ענעקורט רעדָא ,ךעלדנעּפש עכעלטע ןגָארטעגטימ

 -ישכמ-בוטש טימ טצייהעג טָאה ןעמ .ןבילקענפיונוצ געוו םעד ףיוא ןבָאה

 -ניוו עדנע וצ .סענָאלדַאּפ יד ןופ רע:ערב טימ ןליפַא ןוא ?בעמ טימ ,םיר

 ךיז ןגעלפ םינכש עכעלטע זַא ,וצרעד ןעגנַאנרעד ענַאל יד ןיוש זיא רעט

 ױזַא .ץלָאה ףיוא ןעמענעצ עטייווצ סָאד ןוא זיוה ןייא ןיא ןגָארטרעכירַא

 .1942 תועובש ברע ןיב טבעלענ ןעמ טָאה

 8 5 טיּפ ַא ק

 בישת תנש תועובש ברע רעכעלקערש רעד

 זַא ,ןעננַאלק טיײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה 1942 יַאמ ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -ולאה ,קַאזָאק ; רעפרעד יד ןופ םירעיוּפ טריזיליבָאמ ןבָאה ןשטייד יד

 וצ רעבירג יירד ןבָארג טלעטשענקעװַא ייז ןוא עקווָאזַארָאמ ןוא עקוועשט

 ןבָארגעג ןעמ טָאה רעבירג יד .ףיט יד רעטעמ 9 ןוא טיירב יד רעטעמ 0

 -ַאק יד ןלַאפַאב זיא קערש סיורג ַא .קַאזָאק ףרָאד םעד ןבענ ,?דלעוו ַא ןיא

 ,רעניַארקוא ןבָאה קיטייצנייא לייוו ,העידי רעקיזָאד רעד ןופ ןדיי רעצער

 עטנַאקַאב ערעייז דוסב טירטרַאפ ,טכַאמ רעד ייב ןעוועג ןענעז עכלעוו

 וצרעד ןוא ןדיי רעצערָאק יד ןרידיווקיל ךיז ןטיירג ןשטייד יד זַא ,ןדיי

 ןדיי עכלעוו וצ ,טעברַא ןֹופ רעריפנָא עשמייד יד .רעבירנ יד ייז ןבָארג

 ןעגנַאלק יד קיטכיר ןענעז סע יצ ,סענַארפנָא טימ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה

 זַא ,ייֵז טקיאורַאב ןוא טנקיילעג ןבָאה ,ןדיי רעצערַאק יד ןרידיווקיל ןגעוו

 יד ןריטנַאמער וצ דמַאז ןעמוקַאבסױרַא ףיוא רעבירג ןעמ טבָארג סָאד
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 געט 10 ןיוש .יַאמ ןט-10 םעד קיטרַאפ ןעוועג ןענעז רעבירג יד .ןגעוו

 ןשילַאיטסעב רעייז ןטַאררַאפ טשינרָאג טימ ןבָאה ןשטייד יד ןוא רעכירַא

 -עג יו טעכרַאעג ןבָאה ןדיי ,נעוװ ןלַאמרָאנ ןטימ ןעננַאגעג זיא ץלַא .ןַאּפ

 -ענ ךיז טָאה ןעמ .טקיאורַאב זייווכע?סיבוצ ןיוש ךיז ןבָאה ןוא ךעלנייוו

 -ַאב יי ןשייוטטיוא טיטַאב ךוז טָאה רשדעי .תועובש בוט םוי םוצ טיירנ

 -רַא עשטייד יד ייב ןלעוּפסיױא ןוא לעמ עסייוו ?סיב א םירעיוּפ עטנַאק

 טכַא: רעד ןיא .גָאט םעד ןטעברַא וצ טשינ שינעביולרעד ַא רעבעג-טעב

 יד ןיא ,תועובש ברע ,יַאמ ןט-21 םעד ,קיטשרענָאד ףיוא ךאוװטימ ןופ

 טיניַארקוא ןעגנוקײטּפָא עקרַאטש ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא טָאטש

 .םעצייַאּפַאטסעג ךרוד ןוא רימָאטישז ןופ ןעמוקעגנָא זיא עכלעוו ,ייצילָאּפ

 עשידיי יד ןיא ןסירעגנײרַא סרעדרעמ יד ךיז ןבָאה גָאטרַאפ רענייזַא 4

 'וורפ ןוא רענעמ ,עגנוי ןוא עטלַא : ןדיי עלַא טלמאזענפיונוצ ןוא ,רעזייה

 ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטלַאװרַאפ ןָאיַאר רעד וצ ןבירטעג ייז ןוא ןע

 6 .ןַאמדלעפ דוד ןופ ןיוה םעד ןיא סַאג עקסריטסַאנַאמַארַאטס רעד ףיוא

 -יוװ ויימ ןוֿפ ריט יד ןסירעגפיוא קיטסַאה ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא רעניײזַא

 ןשסייד עטנּפָאװַאב טימס ןרעמיצ עלַא ןרָאװעג לופ ןענעז דלַאב ןוא גנונ

 -ַארטסעיערירעדנַאז רעד וצ "ןדיי, עלַא, :ןטנַאיצילַאּפ עשיניַארקוא ןוא

 -עגמורַא זנוא ןעמ טָאה ןיוש ןוא לעפַאב רעצרוק ַא ןלַאפעג זיא ! "עיצ

 .זיוה ןופ טריפעגנסיורַא ןוא טלגניר

 ךיא בָאה -- ? ןײװסיױא-לַאנַאסרעּפ ןיימ ןעמענטימ ךיא ףרַאד יצ --

 .טנערפעג רעניַארקוא יד ןופ םענייא

 -טנעעג רימ רע טָאה -- ּפָאק יד ןעמענטימ רָאנ טספרַאד וד --

 .טכַאלעצ טשייניצ ךיז ןבָאה עקירעביא יד ןוא טרעפ
 -יַארקוא יד עכלעוו ,ןדיי סעּפורג ךָאנ טנגעגַאב רימ ןבָאה נעװ ןפיוא

 ןבָאה ןנייז עֶלַא ןופ .טקיטולבעצ ןעוועג ןענעז עקינייא .טריפעג ןבָאה רענ

 זיוה ןבענ קידנעיינכרוד .ןעיירשעג עטלפייווצרַאפ ןוא ןסָאש טרעהעג ךיז

 -ַאק ַא ןיא סָאנ רעד ףיוא ןניל ןפָארטעג רימ ןבָאה ,קינרעיוװ קילאומש ןופ

 -עגנוה יוו .טיילנוײש ר"ד ןופ לרעכעט עטעגרהרעד פָאד טולב עשזויל

 רעניארקוא ןסַאג עשידיי יד ןיא טײרדענמורַא ךיז ןְרָאה ן;ַאקַאש עקיר

 ןיא קעז יד טימ ,טָאטש רעיינ רעד ןופ ?ייטנטסרעמ ,סנירעניארקוא ןוא

 ןקיײב ענעדירפעצ ,עטסעשרַאפמוא טימ טייינַאב זנוא ןבָאה ייז .טנעה יד

 ןעמ ןעוו .ביור ךָאנ רעזייה עשידיי עטזָאלרַאפ יד ןיא ;!ףרָאװעג ךיז ןוא
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 טרָאד ןופ זיא ,סענכיוו ?טָאמ ןופ זיוה םעד ןבענ טריפעגכרוד זנוא טָאה

 ,סעציילּפ יד ףיוא קַאז ןרעווש ַא טימ עטרעיוּפ עטלא ןַא ןעננַאנעגסױרַא

 טריפ סָאוװ ?סעג םעד ןיא .ןכַארבעגנייא שממ ךיז טָאה יז ןכלעוו רעטנוא

 ןעיורפ ליפ ןענַאטשעג ןענעז סדוד הייח רתסא וצ סָאנ ריטסַאנָאמ ןופ

 - עג ךעלרעמָאי ןבכָאה ןוא ןטנַאיצילַאּפ טימס טלננירעגמורַא ,רעדניק ןוא

 -רעד טימ ןדיי ?יפ ןענַאטשעג ןענעז גנוטלַאװרַאפ-ןָאיַאר רעד ןבענ .טנייוו

 ףיוא טרַאװעג ןבָאה ןוא שעוורעטנוא ןיא זיולב עקינייא ,רעמינּפ ענעקַארש

 עיולב יד ןיא סעצנוָאּפַאטסעג טיירדעגמורַא ךיז ןבָאה ייז ןשיװצ .עייר רעד
 -טאליפ עצרַאװש טימ ןלעניש עצרַאװש ןיא ןטנַאיצילָאּפ יד ןוא ןרידנומ
 -עג לָאמ עלַא ךיז ייז ןבָאה תויח עטעװעדֿביױװעצ יו .ּפעק יד ףיוא סעק
 ,ּפַאלק רעּפמעט ַא טרעהעג ךיז טָאה עלייוו עדעי ,ןדיי יד ףיוא ןפרָאװ

 םעד ןופ יירשעגסיוא ןַא טימ טיילגַאב ,טעלָאטסיּפ ַא ןופ סָאש ַא רעדָא

 עַלַא סרעדרעמ יד ןבָאה ךעלסענ עקימורַא עֶלַא ןופ .ןברק ןטעדנווורַאפ

 ןיא טריפעגניירַא ןנוא טָאה ןעמ .תוהּפשמ עשידיי עשירפ טכַארבענ לָאמ

 ןעמונעגוצ ןוא טכוזַאב קילעפגרָאז טָאה ןעמ ווו ,גנוטלַאװרַאפ ןָאיַאר רעד

 ?טכַאש א רעדָא רעדעפיילב ַא ןליפַא ,ךיז ייב טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ץלַא

 ןעמ טָאה ,טריפעגסיױורַא ןטרָאד ןופ זנוא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ךעלעבעווש

 יד וצ רעדנוזַאב טריפעגקעװַא עלעדיימ קירָאי 15 ןיימ טימ יורפ ןיימ

 -ענ ןענעז עכלעוו ,רענעמ עּפורג רעד וצ ןוז ןיימ טימ רימ ןוא ןעיורפ

 סעּפורג טרימרָאפעג ןעמ טָאה ָאד .בצק םעד ?כימ ןופ זיוה ןבענ ןענַאטש

 -קוא ןוא ןשטייד ןופ הרימש רעקרַאטש א רעטנוא ןוא ןַאמ 90--40 וצ

 טימ ךיא .ריטסַאנַאמ ןטלַא םוצ יו גנומכיר רעד ןיא טריפעגקעװַא רעניַאר

 ךָאנ ףיוא טרַאװעג ןבָאה ןוא ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ןוז ןיימ

 ןעמוקעגוצ זיא גנולצולּפ .עּפורג עיינ א ןפַאש ףיוא ןדיי קילדנעצ עכעלטע
 שטייד רעד -- "ןיטנַאק, רעד ייב טעברַא רעד ןופ רעריּפנָא רעד זנוא וצ

 -רעטנוא ןביוהעגנָא טָאה ןוא טנַאמרעד רעירפ בָאה ךיא ןכלעוו ,טרעבָאר

 ןעיירפַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,ָאּפַאטסעג ןופ קינלעשטַאנ םעד טימ ןעלדנַאה

 ןזייואב טשינ רע טעװ ייֵז ןָא זא ,טהנעטעג טָאה רע .רעטעברַא ענייז

 -ַאבסױרַא ןעגנולעג םיא ןיא סעומש ןגנַאל ַא ךָאנ .טעברַא יד ןקידנערַאפ

 סלא טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,ןוז ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ ,ןַאמ 20 זיב ןעמוק

 ןצעזקעװַא ךיז ןסייהעג ןעמ טָאה ןדיי עקיזָאד יד .רעקינכעט-ָארטקעלע
 םייח ןוא סבצק םעד ל?כימ ןשיווצ ,ןַאלּפ ןעיירפ טעד ףיוא ,דרע רעד ףיוא
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 ,טרעבָאר ןטעבעג ןוז ןיימ טָאה ,רימ ףיוא קידנזייוו ,רעזייה סרקנמ עציא

 -וצ ןיא טעברַאעג סָיָאמַאד בָאה ךיא שטָאכ ,ןעיירפַאב ךיוא רימ לָאז רע

 ןעועג בשימ ךיז גנַאל טָאה ָאּפַאטסעג ןופ קיניעשטַאנ רעד .קירבַאפ-רעק

 ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג רעד אפ ןייגסױרַא טביוירעד רימ ףוס םוצ ןוא

 רעד ףיוא ןצעזקעװַא ךיז ןלעפַאב זנוא טָאה ןעמ .,ןייגּפָא ןבילקענ ןיוש

 -עז זנוא םורַא .גנוגעוװַאב ןָא ןציז יױזַא ןוא ךיז רעטנוא סיפ יד טימ דרע

 -ןשיווצ ןיא .טיהעג זנוא ןבָאה עכלעוו ,סעצווָאּפַאטסעג ןענַאטשעג ןענ

 ,רעטעברַא םתפ ןוא סערַאילַאטס עכעלטע ךָאנ טיײרפַאב ןעמ טָאה טייצ

 - ָאק-סטרָא רעד ."טָאט, עיצַאזינַאנרַא רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוװ

 םעד רַאפ טיינעג ןבָאה עא ,סרעדיינש ןעמונעגנסױרַא טָאה טנַאדנעמ

 -עמ 128 ןעמונעגפיונוצ עּפורג רעזנוא ןיא ךיז טָאה םורַא ױזַא .רעטילימ

 -לעוװ ,ןעיורפ עטנוזעג ,עגנוי 81 ןעמוקעגוצ זנוא וצ ךָאנ זיא ךַאנרעד .רענ

 -הכולמ יד ייב סנרעטעברַא בוטש סלַא טזָאלעגרעביא ןבָאה ןשטייד יד עכ

 וצ טכַארבעג ןדיי רעקינייו ץֵלַא ןעמ טָאה רעטייוו סָאװ .ןטלַאטשנַא עש

 ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה רענייזַא 12 םורַא .ננוטלַאװרַאפ ןָאיַאר רעד

 ןגָארטעג ןטנַאיציִלַאּפ יד ןבָאה עקינייא .ןדיי עטעדנווורַאפ ןוא עקנַארק

 רעד ןנעקטנַא טרָא ןייא ףיוא טרעדיילשעג קעז יוװ ייז ןוא טנעה יד ףיוא

 -עג טָאה ןעמ ןעוו דליב סָאד ןסענרַאפ טשינ ?לעװ דיא .זיולק רענעזערעב

 טנַאיצילַאּפ ַא .טריזילַארַאּפ ןעוועג זיא רעכיעוו ,זַארּפַאז רזעילא טכַארב

 יד ןיא טּפַאלקעג ךיז טָאה ּפָאק יד ןוא סיפ יד רָאפ טּפעלשעג םיא טָאה

 ריאמ ןגָארט וצ טכַארבעג ןעמ טָאה ןענַארּפַאז רעסיוא .סַאג ןופ רענייטש

 עכעלטע .םעדייא סרעמזעיק םעד חסּפ --- קיוועשזריב םעד -- ןאברָאג

 -קיצָאטַאמ ןשטייד ַא ךרוד ןרָאפעגרעביא ןרָאװעג רע ןיא םעד רַאפ געכ

 עכעלקילנמוא עקיזָאד יד .סופ רענעכַארבעצ א טימ ןגעיעג ןיא ןוא טעל

 טָאה עכלעוו ,אטיוא רעד ףיוא טראװעג ןוא דרע רעד ףיוא ןנעלעג ןענעז

 עטכַאמרַאפ ַא ןרָאפעגוצ זיא ךעלדנע .רעבירג יד וצ ןריפּפָא טפרַאדעג ייז

 -עמרעה ,עלעיצעּפס א ןעוועג ןיא סָאד ."עקכוגעשאד , יד ,ןישַאמ עטיור

 רעד זא ,טנדרַאעגנייא יױזַא ןעװעג ןיא עכלעוו ,ָאטױא עטכַאמרַאפ-שיט

 ןרָאװעג ,רער רעיעיצעּפס ַא ךרוד ןיא רָאקָאמ ןופ זַאג רעטנערכעגרעמיא

 זיב ןענעז ,טריפעג טָאה ןעמ סָאװ יד ןוא ָאטיוא רעד ןיא טזָאלעגניירא

 נָא בָאה ןעמ .ןרַאװעג טקיטשרעד זַאג ןכרוד ,טרָא םוצ ןעמוקנָא םעד

 טנעמָאמ םעד ןיא .עקנַארק יד ַָאטיױא דעד ןיא ןרעדיײלשניירַא ןביוהעג
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 םעד ?ריאמ ,ןראגנעשרעג עינַאי ד"ד םעד ןריפוצ טכַארבעג ןעמ טָאה

 -ווְפ ןופ ןוז רעמסנעלק רער -- רעכיש ?םוי ןוא גרעבצנארק עיזוב ,דמלמ

 ןבײרטנײרַא טלָאועג עטצע? יד ןיוש טָאה ןעמ ןעוו .רעילָאמ םעד רעז

 -.טסירק ןופ .עיצַאנעלעד א ןעמוקעגנָא זיא ,"עקבונעשַאד , רעד ןיא

 -ַאנ םעד ןטעב ןביוהעגנָא ןוא קירבַאפ - רעקוצ ןופ רעטעברַא עכעל

 ייז .ןראגנעשרעג רָאטקָאד םעד ןעיײרפַאב לָאז דע אּפַאטסענ ןופ קינלעשט

 לטעטש ןיא רָאטקַאד רעטוג רעקיצנייא רעד זיא רע זַא ,טרעלקרעד ןבָאה

 טשינ ךיז ןעק ןעמ ןכלעוו ןָא ,רָאטקָאד קירבַאפ רעקירָאיגנַא? רעד זיא ןוא
 טעוו רע זיב ןביילב קיפיולרָאפ ןסייהעג םיא טָאה קינלעשטאנ רעד .ןייגַאב

 רעבלעז רעד ןיא .קירבַאּפ ןופ רָאטקעריד םעד טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז

 ועוועג לדתש'מ ךיז רוטנַאדנעמָאק-סטרָא רעד ןופ רעטמַאַאב ַא טָאה טייצ

 -סיוא טָאהעג טָאה ןוא רעילאמ סיא טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,ןדעכיש רַאפ

 ןראגנעשרעג ראטקָאד םעד .רוטנַאד:עמָאק רעד רַאפ ךעַײדייש ןקידנעוצ

 עקנַארק עלַא ןיוש טָאה'מ ןעוו .ןטרַאװוצ ןסייהעג ןעמ טָאה ןרעכיש ןוא

 םעד ךיוא ןוטעג ּפַאכ ַא ןשטייד יד ןבָאה ,ןישַאמ רעד ףיוא טעװעדָאלעגנָא

 טפוטשענניירַא ייז ,תונעט ערעייז קידנרעה טשינ ןוא ןרעכיש ןוא דָאטקָאד

 -עג ןענעז רימ .טריפעגקעװַא ייז ןוא ריט יד טקַאהרַאפ ,ןישַאמ רעד ןיא

 -ַאב ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ?רוג רעזנוא .טרַאװעג ןוא גנוגעװַאב ןָא ןסעז

 טריפעגקעווַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי יד טימ רַאֿפ טמוק סע סָאװ ןוא טמיטש

 טדעהרעד רימ ןבָאה םיצולּפ .יונעג טסווװעג טשינ ךיוא ךָאנ רימ ןבָאה

 ןוא רעטכעלעג םענענושמ ןכעלריטאנ טשינ א ןוא ,יורפ א ןופ ןעיירשעג

 -לָאװרַאפ-ןָאיַאר רעד וצ טריפ טנַאיצילַאּפ ַא יו ןעזרעד רימ ןבָאה דלַאב

 טסוװַאב יוז .עריּפַאש עקהאל ,רענענושמ רעד ?כער ןופ רעטכָאט יד גנוט

 יד ןוא קנַארק-שיכיסּפ ןעוועג ץרעה בר םייח ןיד םעד ןופ החפשמ יד ןיא

 עטצעל יד ןיא עקהאל .השוריב ןבעגעגרעביא ךיז טָאה קנערק עקיזָאד

 ,רניק א ןריובעג ןוא טַאהעג הנותח וליפַא טָאה יז .?ַאמרָאנ ןעוועג ןרָאי

 ןַא ןעמוקַאב לָאמַא רעדיװ יז טָאה ,קערש ןופ ,עיצקַא רעד תעשב רָאנ

 ,טנעה סטנַאיצילַאּפ םעד ןופ ןסירעגסיודַא לָאמ ןדעי ךיז טָאה יז .קַאטַא

 םעד ןופ טייו טשינ .ןנַאלשעג ךעירעד-עמ קידנּפַאכ ריא טָאה רעכלעוו

 -ןפַארנעלעט ַא ןענַאטשעג ןיא גנוטלַאװרַאפ-ןָאיַאר רעד ןיא גנַאגניירַא

 ןביוהעגנָא ןוא טנעה עדייב טימ טּפַאכעגמורַא םיא טָאה עקהאל ,ּפולס

 ךיז טָאה ,טריפעג ריא טָאה סָאװ ,טנַאיצילַאּפ רעד ןעוו .ןצנַאט םיא םורַא
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 לייה !רעלטיה ?לייה , ;ןעיירש ןביוהעגנָא יז טָאה ,טרעטנענרעד ריא וצ

 ןעמוקעגוצ ןענעז ןשטייד עכעלטע .טכַאלעצ שירעטסיה ךיז ןוא !"רעלטיה

 רעמינפ עטלכיימשעצ טימ ןוא ןענַאטשעג ןיא עקהאל ווו טרָא םעד וצ

 טימ יז טָאה ןשטייד יד קידנעזרעד .רעכעיקילנמוא רעד וצ טקוקעגוצ ךיז

 .?לַאנַאיצַאנרעטניא , םעד ןעגניז ןביוהעגנָא ןוא ןכַאל טרעהענפיוא לָאמַא

 ייוצ טימ ןוא טעלָאטסיּפ ןייז טּפַאכעגסױרַא טָאה ןשטייד יד ןופ רענייא

 וצ זיא רעניײזַא ייווצ םורַא .ןדייפ עריא טקידנערַאפ ןעקהאל ןיא ןסָאש

 ןרופ עשירעיוּפ טרָאּפסנַארט רעצנַאג א ןרָאפענוצ גנוטלַאװרַאפ-זַאיַאר רעד

 סנטייוונופ ךיז טָאה זנוא יװ ,ןפָאטשי עקיברַאפנדישרַאפ טימ ןדָאלעגנָא

 ןבָאה ,טיילנַאב טרָאּפסנַארט םעד ןבָאה עכַיעוװ .ןשטייד ד .,ןזיוועגסיוא

 ןעװעדָאלסיױא ןייג ןלָאז עּפורג רעזנוא ןופ ןדיי עננוי עכעלטע ןַא ,ןלעפַאב

 רימ טָאה ןוז ןיימ .ייז ןשיווצ ןעוועג ךיוא זיא ןוז ןיימ .סנגָאװ עקיזָאד יד

 טָאה יז סָאוו ,?דנטִיַאּפ ןירג סלרעטכעט ןיימ ןוטעג זייוו ַא סנטייוו ןופ

 וצ רעטומ רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריפענּפָא זןיא יז ןעוו ,ןגָארטעג

 ןבָאה ,סנגָאװ יד טעװעדָאלעגסיױא ןבָאה סָאװ יד ןעוו .עּפורג ןעיורפ רעד

 -עג ןבָאה סָאװ ,םירעױוּפ יד סָאװ ,סענעצס עכעלקערש יד טלייצרעד זנוא

 ןיא ,ץַאיּפ-עיצוקעזקע םעד ףיוא טניווועגייב ןבָאה ,ןוטנָא סָאד טכַארב

 ןַאד טשרע ןבָאה רימ ןוא ןרעדָא יד ןיא ןרָאװעג טרעווילגנרַאפ טולב סָאד

 .שינעעשעג םעד ןופ טײקמַאזיורג עצנַאנ סָאד ןפירגַאב

 9 לטיּפַאק

 רעבירג יר יב

 טניפעג זיוה סנעמעוו ,ישטינסעיל רעקאזאק ןופ גנולייצרעד רעד טיול)

 ןצנַאג םעד טניווװועגייב טָאה רעכלעוו ןוא רעבירג יד ןופ טייוו טשינ ךיז

 ברע ,קיטשרענַאד ןכעלקערש םעד .(טאט ןשירעדרעמ םעד ןופ ףיולרַאפ

 רעד ןרָאפעגוצ גוניוװ סישטינסעיל םוצ ןזיא גָאטרַאפ רעגיײזַא 4 ,תועובש

 גנולײטּפָא רעקרַאטש ַא ןופ גנטיילנַאב ןיא ָאּפַאטסעג ןופ קינלעשטַאנ

 ןייז טימ ישטינסעיל םעד ןלעפַאב ןוא ייֵצילַאּפ רעניַארקוא ןוא ןשטייד
 ןקַאמשעג ַא ןטיירגוצ ןוא רעניח ןוא זנעג רערעמ סָאװ ןלייק ןלָאז ייז יורפ

 ."ןטעברַא, גָאט ןצנַאג א טנייה ָאד ןלעוי ןשטייד ענייז לייוו ,נָאטימ

90 



 םורַא ?דלעוו םעד ןיא ךַאו רעד ףיוא טלעטשעצ רע טָאה ןשטייד ?ייט א

 ןפנָארב טימ רעשעלפ טנפעעגפיוא ןבָאה ןעקירעביא יד ןוא רעבירג יד

 ךיז ןוא ,סנטסַאק עכעלטע טכַארבעג ךיז טימ טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןייוו ןוא

 9 ,ןפיוז ןוא ןעקנירט םוצ ןטָארטענוצ ןוא זָארג םעד ףיוא טצעזעגקעווַא

 עדימ ןעוועג ןענעז ייז .ןדיי עּפורג עטשרע יד טכַארבעג ןעמ טָאה רעניײזַא

 ןנָאלשעצ קרַאטש ןעוועג ןענעז עקינייא ,גנַאג ןקידרעטעמַאליק 8 םעד ןופ

 -ַאנ ןצנַאגניא ןוטסיוא ךיז ןעגנוווצעג ןדיי יד טָאה ןעמ .טקיטולברַאפ ןוא

 ךרוד ןייגניײרַא ןַאמ 6 וצ ןלעפַאב ןוא עייר ַא ןיא טלעטשעגסיוא ייז ,טעק

 בורג טייז ןייא ןיא .רעבירג יד ןופ רענייא ןיא גנַאגנײרַא ןלָאמש םעד

 ןוא ץכעסייבוצ ,ןעקנַארטעג טימ רעשעלפ ןענַאטשענ לשיט ַא ףיוא זיא

 פוטש ַא ףיוא ןסעזענ ןזיא סָאװ ,שטייד רעד .טַאמַָאטיױא ןַא ןגעלעג זיא סע

 טימ דרע רעד ףיוא ןגײלקעװַא ךיז ןדיי סקעז יד ןלעפַאב טָאה ,לשיט ןבענ

 עקידנסיירצרַאה ,ןסָאש עירעס א טרעהרעד ךיז טָאה סע .ּפָארַא םינּפ םעד
 ןעמ טָאה דלַאב .ןעמוקענמוא ןענעז תונברק 0 עטשרע יד ןוא ןעיירשענ

 טפרַאדַאב ןבָאה ייז .ןדיי 6 ערעדנַא יד בורג רעד ןיא ןבירטעגניירַא

 ןגײלםױרַא ייז ףיוא ךיז ,עטעגרהעג עטשרע יד ןופ סרעּפרעק יד ןכיילגסיוא

 סָאװ ,ןוילת רעד .ןסיש ייז טעוו ןעמ זיב ןטרַאװ ןוא ּפָארַא רעמינּפ יד טימ

 ,ענימ רעקיטסול ַא טימ ןוא ןעקנורטעג ליפ טָאה ,בורג ןיא ןסעזעג זיא

 -יײזַא 10 םורַא .ןדיי 6 וצ טיוטעג ,רעטייווצ רעד ןוא הסוכ ןייא ןשיווצ

 ןיא ?ייט ַא ,רעדניק ןוא ןעיורפ עּפורנ עטשרע יד טכארבעג ןעמ טָאה רעג

 -ורב טימ .ןרופ עשירעיוּפ ףיוא ןרָאפעג ןענעז ?ייט א ןוא סופוצ ןעגנַאנעג

 ןוא ןוטסיוא ךיז ןעגנווצעג ייז ןעמ טָאה יירענַאלש ןוא ןעננומענַאב עלַאט

 -ייוצ א ןיא 0 וצ ןבירטענניירַא ייז ,רענעמ יד יוװ עדָאטעמ רעד טימ

 .טיוטעג ייז טָאה רעכלעוו ,שטייד ַא ןסעזעג ךיוא ןיא סע ווו ,בורנ רעט

 עשירפ טכַארבעג ץַאלּפ-עיצוקעזקע םוצ ןעמ טָאה ןטונימ עכעלטע עדעי
 ןעזעגסיוא טָאה םונהיג ַא יװ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןטרָאּפסנַארט

 עשיניַארקוא יד רערעמ ךָאנ ןוא ןשטייד יד .רעבירג יד ןבענ עקנָאל יד

 ךעלרעדרעמ ייז ןוא תונברק יד רעביא טכַאמענ קיטסול ךיז טָאה ייצילַאּפ

 עכעלרעמַאי יד טרעהעג ןעמ טָאה םורַא רעטעמַאליק ךס ַא ףיוא .ןנַאלשעג

 יד ןופ ןצכערק יד ןוא רעדניק יד ןופ ןייוועג סָאד ,ןעיורפ יד ןופ ןעיירשעג

 סרעטומ יד ןבָאה רעדניק עניילק יד ,ןדיי רעבירג יד ןיא ענעסַאשרער-טשינ

 -רעד ןעמאזוצ ןענעז ןוא בורג ןיא קידנעײגניײרַא ,טנעה יד ףָיוא ןנָארטעג
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 ךיז ידכב ,ןעקנורטעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה סרעדרעמ יד .ןרָאוװעג ןסָאש

 םורַא .רעדליוו ץִלַא ןרָאװעג רעטייוו סָאװ ןענעז ןוא שזַארוק טימ ןעמעננָא

 רעצערָאק רעטרעדנוה רעבירג יד ןבענ ןענופענ ןיוש ךיז ןבָאה ,רעגייזַא 2

 יד ידכב .ןרעוֶי ןסָאטרעד וצ עייר רעייז ףיוא טרַאוװעגנ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 וצ ןעננווװצעג ייז רעדרעמ יד ןבָאה ,ןקילייוגנַאפ טשינ ךיז ןלָאז ןדיי

 -לעפגרָאז טזומסעג ןבָאה ייז .ןדיי עטעגרהעג יד ןופ םישובלמ יד ןריטראס

 עכעיטע ןיא םישובלמ יד ןגיילסיוא ןוא ןשַאט יד ןקידיילסיוא קיט

 ַא ףיוא עקרַאנירַאמ ,רעדעגזזַאב ןזיוה ,רעדנוזַאב רעניילק ןעיורפ .ןסיוטש

 ןיוש ןענעז ,ןָא רענייזַא 5 ןופ .רעדנ:וזַאב שעוו ןוא ךיש ןוא ןי'ַאיּפ ןטייווצ

 -עג טצעזעגרָאפ ןיולב ןיא סע ,ןעמוקענוצ טשינ ןטרָאּפס:ַארט עשירפ ןייק

 יד ןענעז רעטייוו סָאװ .ןדיי ענעבירטעגפיונוצ ןופ גנוטכינרַאפ סָאד ןרָאװ

 ךָאנ ,טרעדנוה עכעיטע יד .ןרָאװעג רעייטש ץלַא ןענייוועג ןוא ןעיירשעג

 - וצ ןשיכיסּפ אזַא וצ ןרָאװעג טריפרעד ןענעז ,ןדיי ענעסָאשרעד טשינ

 ,עייר רעייז ףיוא טרַאוװעג קידלודעגמוא זיולב ןיוש ןבָאה ייז זַא ,דנַאשט

 עקידרעטייוװ יד בורג ןיא !יײנניײרַא לָאז סע זַא ,ןלעפַאב טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 .קילדנעצ עכעלטע בורג םוצ ןפרָאװעג ךיז 6 טָאטשנָא ךיז ןבָאה ,ןדיי 6

 יד ןוא סעירעס ןטַאמָאטױא יד טרעהעג ןיולב ןיוש ןעמ טָאה ףוס םוצ

 טגָאזעג ןבָאה ןדיי עזעיגילער יד .ענעסָאשרעד יד ןופ ןעיירשעגסיוא-הסיסג

 .טצכערקעג ליטש' ןוא רעדניק יד טקיאורַאב ןבָאה ןעיורפ יד ןוא םיליהת

 ןיא ןדיי ןופ קידייל ןעוועגנ ץא?ּפ-ננוטכינרַאפ רעד ןיוש זיא רעגייזַא יירד

 עטעגרהעג יד ןופ םישובלמ יד טעװעדָאלעג זיולב ןיוש ןבָאה רעדרעמ יד

 -ימ יד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןיפח ןדעי רַאפ טרעּפמַאעג ךיז ןשיווצ ךיז ןוא

 -לעשטַאנ ןופ לעפַאב ַא ןעמוקעגנָא זיא רעניײזַא 4 טקנוּפ .ןענופעג םישוב

 ףיוא ןבָאה רעניַארקוא יד .עדנע וצ זיא עיצקַא יד זא ,ָאּפַאטסענ ןופ קינ

 םעד טזָאירַאפ ןוא רעבירג יד דרע טכיש םעניד ַא טימ ןטָאשעגוצ ךיג

 ןיא בורג םעד ןיא .דנַאר םעד זיב טלופרַאפ ןעוועג זיא בורג ןייא .ץַאלּפ

 רעד זיב ןיולב זיא בורנ עטייווצ יד .רעדניק ןוא ןעיורפ 1600 ןעמוקעגמוא

 עכלעוו ,רענעמ 600 יד ןופ סרעּפרעק יד טימ ןרָאװעג טליפרַאפ טפלעה

 ןדיי רעצערָאק 2200 .ןרָאװעג טעדרַאמרעד העש עכעלטע יד ןיא ןענעז

 2200 .תועובש ברע קיטשרענָאד יַאמ ןט-21 םעד ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז

 ,אטח ןקיצנייא םעד רַאפ ןיולב ןעמוקעגמוא ןענעז ןשטנעמ עקירלושמוא

 .ןריי ןפנעז יז ליײו
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 ו0 לטיּפַאק

 עיצקַא רעד ךָאנ

 ("גיז םוצ געװ ןפיױא ךוב ןיימ ןופ טנעזנגַארפ ַא)

 ענעבילבעגרעביא עלַא ןזומ ירפ ןגרָאמ ! עדנע וצ זיא ןָאיצקַא יד -ד

 -עג ןענעז עכלעוו ןדיי יד .רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ףיוא ןלעטש דךיז ןדיי

 טשינ ןיוש ייז טָארד סע .ָאטענ ןיא קירוצ ןעמוק ןגעמ ,טקעטשרַאפ ןעוו

 .רַאפעג ןייק

 ַאּפַאטסעג ןופ קינלַאשטַאנ רעד טעדנעוװעג ךיז טָאה רעטרעוו יד טימ

 ןענעז עכלעוו ,ןעיורפ עשידיי עגנוי ןוא "רעטעברַא-ךַאפ עשידיי, יד וצ
 -כרוד זיא סע ווו ,גנוטלַאוװרַאפ ןָאיַאר רעד ןבענ ץַאלּפ םעד ףיוא ןסעזענ

 ,גָאטימ ךָאנ ריפ טקנוּפ .עיצקַא רעד רַאפ עיצקעלעס יד ןרָאװעג טריפעג

 -לעו ,הטיחש יד טקידנערַאפ ךיז טָאה ,טייקכעלטקניּפ רעשטייד רעד טימ

 טרעדנוה ייווצ טנזיוט ייווצ .גָאטרַאפ רעגייזַא ריפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכ

 1ט-21 םעד ,תועונש-ברע קיטשרענָאד םעד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז ןדיי

 גנודלעמ רעד ךָאנ .רעדניק ןוא ןעיורפ 1600 ייז ןשיוװצ ,דָאי 1942 יַאמ

 ןופ טרירעג טינ ךיז גנַאל ךָאנ רימ ןבָאה ,ָאָפַאטסעג ןופ קינלַאשטַאנ ןופ

 -רעמ םעד ןופ רעטרעוו יד ןענַאטשרַאפ טשינ ןטלָאוװ ריס יו ,רעטרע יד

 ױזַא העש ףלעווצ יד ןופ ךשמ ןיא ןיא סע לעפַאב סנעמעוו ףיוא ,רעד

 ךיא בָאה טכיזעג ןייא ןייק ףיוא .ןרָאװעג ןעמונעגוצ סנבעל עשידיי ?יפ

 ןבעל זיא'מ סָאװ ,טימרעד טייקנדירפוצ ןופ קורדסיוא ןייק ןעזענ טשינ

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג זיא קערש רעטרעווילנרַאפ ַא ןיולב ;ןבילבעג

 ַאּפַאטסעג ןופ קינלַאשטַאנ םעד ףיוא טקוקעג בָאה'כ .ןדיי טרעדנוה רַאּפ

 ףיוא ,לוװיטש עכיוה עטצופעגסיוא יד טיט ,רידנומ ןטנַאנעלע םעד יא

 טכוזעג בָאה ןוא טולב טנקירטרַאֿפ ןופ םינמיס ןעוועג ןענעז'ס עכלעוו

 -לעוו ןיא ,םיטש רעקיאור ןייז ןיא .ננונערפיוא ןופ זמיס ַא םינּפ ןייז ףיוא

 טינ זיא ,ןַאמ-סטפעשענ א ןופ עטָאנ עכעלכַאז יד טליפעג ךיז טָאה'ס דעכ

 טימ טריגיריד ןוא טניווועגייב טשרָאקַא טָאה רע זַא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג

 ערעייז סרעטָאפ ייב ןעמונעגוצ לָאמ ןייא טימ טָאה עכלעוו ,עיצקַא ןַא

 ןייז ףיוא .ןעיורפ ערעייז רענעמ ייב ,ןרעטלע ערעייז רעדניק ייב ,רעדניק
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 סָאװטע ןוא טייקנדירפוצ ַא זיולב ןעזעג ךיא בָאה טכיזעג ןטעשַאּפעגסיוא

 .טעברַא רעמענעגנָא רעבָא ,רערעווש ,רעטקידנערַאֿפ א ךָאנ יוװ ,טייקדימ

 ביוא --  ענַארפ יד ןבעגרַאפ ךיז ךיא בָאה -- ??שטנעמ ַא סָאד זיא,

 טשינ ןיב ךיא סָאװ ,רעױדַאב ןוא טייהשטנעמ רעד ראפ ךיז ךיא םעש ,ָאי

 ."היח רעדנַא ןַא ןרָאװעג ןריובעג

 ךיז טָאה סע .רעטרע ערעזנוא ןופ ןביוהעגנפיוא ךיז רימ ןבָאה םַאזננַאל

 -ַאב ןָא ןציז העש ןעצ יד ןופ ינק יד ןיא קיטייוו רעקרַאטש ַא טליפעג

 .ךיז רעטניה סיפ יד טיט גנוגעוו

 ןדיינש ףרַאד'מ ,שרדמ-תיב סלרעזייל בר ןיא ןיירַא ןדיי טמוק --

 -רָאפ רענייא טָאה -- תועובש ברע ךָאד זיא טע ,שידק ןגָאז ןוא העירק

 רעכלעוו ,שרדמ-תיב םוצ ןייג טזָאלעג דיז רימ ןבָאה סנטָאש יװ .טגיילעג

 .ץַאלּפ-ןָאיַאר םעד ןופ טירט טרעדנוה ַא ןענופעג ךיז טָאה

 טרָאװ סָאד טּפַאלקעג טָאה ןפיילש יד ןיא רעמַאה ַא טימ יװ סעּפע

 -עז עכלעוו ,ערעייט יד ךָאנ ,עטנעָאנ יד ךָאנ שידק ןגָאז ןיוש ."שידק.

 שידק ןגָאז .זנוא טימ ןעמַאזוצ ןעוועג העש עכעלטע טימ רעירפ טשרע ןענ

 טלייטעג העש עכעלטע טימ רעירפ זיב טסָאה וד עכלעוו טימ ,יד ךָאנ

 ייז וטסעו רעמ ןוא ,אטשינ ייז ןענעז ןיוש ןוא ;ןדיירפ יד ןוא ןדייל יד

 רעד ,קנַאדעג םעד וצ ןעניווועגוצ ךיז ךעלגעממוא זיא סע .ןעז טשינ ןיוש

 .שינעעשעג םעד ןופ טײקמַאזיױרג עצנַאג סָאד ןעמענרַאפ טינ ןעק חומ

 זיא ,סרעדנעטש ענעכַארבעצ יד ןשיווצ ,שרדמ-תיכ ןופ ליד םעד ףיוא

 -ריט עטלַארּפעצ יד טימ שדוק-ןורא ןופ ,חרות-רפס עטלקיוועצ א ןגעלעג

 ןבָאה סָאד ,עלעטנַאמ ַא ןָא הרות רפס עטייווצ יד טקוקעגסױרַא טָאה ךעל

 -פיוא ןָאטעג ףרָאו ַא ךיז ןבָאה ןדיי .טעװעטַאבעלַאב ָאד רעניַארקוא יד

 רעדנוזַאב ַא טימ ןוא שיט םעד ףיוא טגיײלעגקעװַא םיא ,רפס סָאד ןבייה

 -ינּפ עטסנרע טימ ,םַאזגנַאל ;ןעלקיוופיונוצ ןביוהעגנָא םיא טייקילעפגראז

 -עי טגיָאפעגכָאנ ןבָאה ןדיי עקירעביא עלַא יד .ןָאטעג סָאד ייז ןבָאה רעמ

 גרָאז עקיצנייא רעייז יװ ,גנוריסערעטניארַאפ ַאזַא טימ גנוגעװַאב עד

 ןייז טינ ץעגרע ןיא הלילח לָאז סע זַא ,ןעועג ןיא טנעמָאמ םעד ןיא

 .רפס עלעקיטש ןייק טשטיינקרַאפ

 -עגנייא ןַא ןוא ןצפיז ערעווש טרעהעג ךיז ןבָאה העירק ןדיינש תעשב

 סָאד יו רערעווש ליפ טקריוװו רעכלעוו ,ןייוװעג-ןיושרעּפסנַאמ רענעטלַאה

 בָאה ךיא .ןענעװַאד םוצ ןטָארטעגוצ זיא ןעמ .יורפ ַא ןופ ןענייוו עקיכליה
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 .ןדיי םינינמ עכעלטע יד טריוװרעסבָא ןוא ?קניוו ַא ןיא טצעזענקעװַא ךיז

 ריז טָאה ליוק עטרַאה ַא יוװ ,ןעוועג טרענייטטירַאפ רימ ןיא זיא ן'רַאה סָאד

 סױרַא טינ זיא רערט ןייק רָאנ ,טקיטשעג טָאה ןוא זלַאה םוצ טלקיוקעגוצ

 סע -- טכַארטעג ךיא בָאה -- ...תועובש ברע זיא סע ...ןגיוא עניימ ןופ

 טָאה טלעוו יד ןעוו ,גָאט םעד ברע ,הרות-ןתמ ןופ בוט-םוי םעד ברע זיא

 "!חצרת אל, לעּפַאב םעד טרעהרעד טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 -רַאפ ןופ ?יפעג סָאד ןסקַאװ רימ ןיא ןָא טביוה סע זַא ,טליפענ בָאה ךיא |

 םעניילק םעד וצ וליפַא ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד וצ האנש ןופ ןוא גנוסַאה

 ןריגַאער ןוא הליפת רעד ןיא ןָאטרַאפ ױזַא ןענעז עכלעוו ,ןדיי עלעפייה

 ןועק ןיא ןעמ סָאװ ,הייע רעסיורג רעד ףיוא ןפוא ןקידהנושמ ַאזַא ףיוא

 טימ ןוא ןגָאז שידק טימ זַא ,ןעק:עד סָאװ ןדיי יד ףיוא ,ןעגנַאגַאב ייז

 -קירַאב ןלעוו ןוא םישודק יד ןלעטש ןדירפוצ ייֵז ןלעו העירק ןדיינש

 .ןביילב-ןבעל ןנייא רעייז ןקיטכיז

 טָאה לוק ךעלרעניא ןַא ןוא ,ןעמרוטש ןביוהעגנָא רימ ןיא טָאה סעּפע

 ךימ ןפרַאד הליפת טיט טינ "!ךרדה הז אל , רימ ןופ ןגירשעגסיױרַא יו

 טימ רָאנ - טולב םענעסַאגרַאפ קידלושמוא ןכייט יד ףיוא ןרעפטנע

 םוצ ןפָאלעגוצ ךיא ןיב ןגָאז שידק טקידנעעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא ..."!המקנ

 :ןגירשענסיוא ןוא םיא ןיא ןָאטעג ּפַאלק ןקיטסַאה ַא ,רעמעלעב

 ! ןדיי עטלייטרוארַאפ טיוט םוצ ,עכעלקילגמוא סיוא ךימ טרעה --

 ןופ םינּפ םענעדירפוצ םעד ףיוא קידנקוק ךיא בָאה העש ַא טימ רעירפ

 -- שטנעמ א ןיא סָאד בױא, : טכַארטעג ָאּפַאטסעג ןופ קינלַאשטַאנ

 ףיוא קוק ךיא ןעוו ,טציא ןוא -- "טייהשטנעמ רעד רַאפ ךיז םיא םעש

 זוא ןשטייד יד סָאװ ,הלוע רעסיורג רעד ףיוא טריגַאער ריא ױזַא יו ,ךייא

 ַא ןיא סָאד ביוא : ךיא טכַארט ,ןעגנַאגַאב ךייא ןגעק ןענעז רעניַארקוא

 רעלקינייארוא יד ןענעז סָאד ביוא .קלָאפ ַאזַא רַאפ ךיז ךיא םעש ,קלָאפ

 ןעמָאנ םעד ןגָארט ךיז ךיא םעש ,םיבכמ יד ןופ ,םירובג עשידיי יד ןופ

 רעירפ רע -- טיוט םוצ טלייטרוארַאפ עֶלַא ןענעז רימ זא ,טסייוװ ,דיי

 !"הטיחש רעד וצ ןייג טינ סּפעש ַא יו ?עוװ ךיא רָאנ ,רעטעּפש רעוו

 ענעקָארשרעד טרעהרעד ךיא בָאה -- "רעליטש ?סיבַא ,רעליטש,

 .ןעיירשעגסיוא
 סע ןוא טצעזעגרַאפ ךיא בָאה ,םענייק רַאפ ארומ ןייק טינ בָאה ךיא,

 שטָאכ ךיא זומ ןברַאטש לעװ ךיא רעדייא רָאנ ,טיוט רעד טינ רימ טקערש

 ספ



 הנמלא ןַא רַאפ יורפ עשטייד ןייא ,ןנרַאװרעד טנעה עניימ טימ שטייד ןייא

 ןברַאטש ךיא ?עוו ןַאד ןוא ןעמותירַאפ דניק שישטייד ןייא ןוא ,ןכאמ

 ! םיתשלפ םע ישפנ תומת .טימענ קיאור ַא טימ

 וו 5טיּפַאק

 ַאטעג ןיא

 ןופ קינלַאשטַאנ רעד ןעמוקעגוצ זנוא וצ ןיא גָאטימכַאנ רעניײזַא ריפ

 ןיא ןרעקמוא ךיז ןענעק ןוא יירפ ןענעז רימ זַא ,טרעלקרעד ןוא ָאּפַאטסעג

 ענעבילבעגרעביא יד ןפרַאד ירפרעדניא קיטנוז ןופ ןוא ןעמייה ערעזנוא

 רעד ןיא ןעניפעג ךיז טעװ עכלעוו ,ָאטעג רעד ןיא ןעיצרעביא ךיז ןדיי

 ןקיד:עטשרַאפ ןכָאנ ןלייטטימ זנוא רע טעװ ןצענערג עיוננ יד .סַאגילוש

 עשידיי יד ןעזעגסיוא ןבָאה ךעלקערש .טכַאמ רעשיניַארקוא רעד טימ ךיו

 -עצ ?בעמ סָאד ,טלַארּפעצ רעטצנעפ ןוא ןריט יד .עיצקא רעד ךָאנ רעזייה

 -עג טריבַארעצ זיא טרעוװ ַא סעּפע טַאהעג רָאנ טָאה סָאװ ץִלַא ,ןכָארכ

 ןוא סנַאיַאפ ,טָאטש רעיינ רעד ןופ םידעיוּפ יד ןבכָאה נָאט ןצנַאג ַא .ןרָאוו

 ידכב .ביור םעד רעזייה עטיידיי יד ןופ ןגָארטעג רעהפיוא ןָא עיוואראז

 -סיױרַא ייז ןבָאה ,ןכַאז רערעמ סָאװ ןגָארטסױרַא לָאמ ןייא טימ ןענעק

 טעװעקַאּפעג ןטישנא יד ןיא ןוא ןרעדעכ יד ןטעברעביא יד ןופ טזָאלעג

 -רַאפ םעד ךָאנ טרעיורטעג טשינ ןבַאה ןדיי .סטוג ןוא בָאה עשידיי סָאד

 לייו ,טײקשיטַאבעלַאב עטעװערָאהרַאפ סייווש ןרָאי ?יפ טימ ,םענעריופ

 ,סרערעייט ליפ ןרָאלרַאפ גָאט םעד ןיא טָאה דיי רענעבילבעגרעביא רעדעי

 זיוה רעדעי ןיא .ןרעקמוא טלעג ןייק רַאפ טשינ ןיוש ןעק ןעמ סעכלעוו

 ןענַאטשעג ןענעז רעזייה ליפ .דניק ַא ,רעטומ א ,רענָאפ ַא טלעפעג טָאה

 ךיז ןבָאה סנטָאש יו .ןעמוקענמוא ןענעז רעמיטנגייא עלַא ?לייוו ,קידייל

 -וק ךיז וצ טנעקעג טינ ןוא רעזייה יד רעביא טיירדעגמורַא ןדיי עכעלטע

 ןגָארטעגרעבירַא ךיז רימ ןבָאה קיטנוז .טסולרַאפ ןכעלקערש םעד ןופ ןעמ

 עטכער יד חרזמ ןופ : ןעוועג ןענעז ָאטעג ןופ ןצענערג יד .ָאטעג ןיא

 ווו ,לסעג ערטסא ןופ טייז עקניל יד ברעמ ןופ ,סָאג רעווידזערעב ןופ טייז

 ?סעג סָאד -- ןופצ ןופ :ןעװעג ןיא קירבַאפ סנרעכַאמנאװ רעד הרש

 הרות-דומלת רענעזעוועג ןופ זיוה סָאד -- םורד ןופ ןוא זיוה סכאליאוו ןופ
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 -יפִא ןילב ןעװעג ןענעז ןצענערג עקיזָאד יד .עיסעסָאּפ סחלג םעד ןוא

 יד טימ טנגונגַאב ךיז ןבָאה ןדיי ענעבילבעגרעביא ?סיב סָאד לייוו ,עלעיצ

 ןריי יד .ןטייז עדייב ןופ ,סַאג-לוש טּפיוה רעד סיואננעל רעזייה עכעלטע

 ,תועובש ברע ,קיטשרענַאד םעד ןופ ןשינעבעלרעביא עכעלקערש יד ןבָאה

 יו ןפַאשענ תוחּפשמ ענעסירעצ יד ןופ ךעלקיטש יד ןופ ןוא טקיניײירַאפ

 -נָא סַאּפש ןיא סָאד ןבָאה רימ יוװ ,ןפַאשעג ךיז ןבָאה סע .החּפשמ ןייא

 ךיז ןבָאה זיוה ןייא ןיא .(ןטּפַאשטריװ עוויטקעלָאק) "ןזָאכלָאק , :ןפורעג
 ייורפ ,ןעיורפ ןָא רענעמ : תוחּפשמ ןופ "ךעלטשער , עכעלטע וצ טצעזאב

 קילבנגיוא ןיא .ןרעטלע ןָא רעדניק ןוא רעדניק ןָא ןרעטלע ,רענעמ ןָא ןע

 -נגייא ןופ ףירנַאב רעד ןדנווושרַאפ זיא ןשינעבעלרעביא עמַאזיורנ יד ןופ

 ןטצעל םעד טימ טלייטעג ןרעג ךיז טָאה רעדעי .טפַאשגרַאק ןופ ןוא םוט
 טָאה ,רעדניק עטעװעטַארעג סנ יּפ לע ,עכעלטע יד טּפיוהרעביא ,ןסיב

 ךיז ןבָאה ןוז ןיימ טימ ךיא .םוטנגייא ןײמעגלַא ןַא יו טריטקַארט ןעמ

 רימ טימ ןעמַאזוצ .(ןַאמרעסאװ) רעילומ םעד ףלָאװ ןופ זיוה ןיא טצעזַאב

 לגניי ןייז טימ יקסווַאטסָאנסארק השמ ןניוצעגרעביא ךיוא ןיהַא ךיז טָאה

 ןייז טימ רענייפ קחצי ;(ןעמוקעגמוא ןענעז רדניק יירד טימ יורפ ןייז)

 ןופ ?דיימ א ,עקהנח ענייא ,עלעדיימ ַא טימ ענדָאלַאק יורפ יד ,החּפשמ

 .טסינישַאמ םעד לשרעה ןופ רעטכַאט יד ,שטינעקרוט הנח ןוא וועיקיליק

 טעמכ ןעזעגסיוא טָאה ױזַא .טפַאשטריוו רעזנוא טריפעג טָאה עטצעל יד

 יו ,ןַאמ 20 זיב טניוװעג ןבָאה "ןזָאכלָאק, עקינייא ןיא .זיוה רעדעי

 רעכעלסערש רעד ךָאנ געט עכעלטע .קינלארונ ?חר ןופ זיוה ןיא ?שמל

 ,ןזיווַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןזייװסיױרַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה הטיחש

 ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה עקינייא .ןעװעטַאר םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא

 ןוא סרעלעק עטריקסַאמרַאפ ןיא ,םירבק יד ןשיווצ ,םלוע תיב םעד ףיוא

 ןיא ןדיי ענױזַא .סָאלש ןטלַא ןופ ןטַאמעזַאק יד ןיא עקינייא ,סמעריוב

 טביירגרעד ָאטעג ןיא ןדיי לָאצ יד טָאה םורַא יוזַא .תושפנ 800 זיב ןעוועג

 ,ןדיי יד ןבָאה געט עטשרע יד .1100 זיב ינוי ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -ליגכיילג ַא טליפעג ,טסולרַאפ ןכעלקערש םעד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא

 ןליפַא ןבָאה עקינייא .ןוט טסולגעג טשינרָאנ ךיז טָאה סע .ץֵלַא וצ טייקיט

 יד ייב ןעמוקאב טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןפנארב ןיא גנוקיאורַאב סָאד טכוזעג

 סָאד טָאה ךעלסיב וצ רָאנ .שובלמ ןטצעל םעד ייז קידנבענּפָא ,םירעיוּפ

 טקריװענטימ טָאה ךס ַא .ןעמרָאפ עלַאמרָאנ ןעמעננָא ןביוהעגנָא ןבעל
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 -וצ ךיז ןדיי יד ןעננוווצעג טָאה עכלעוו ,טכַאמ יד ךיוא ןוא טיונ יִד וצרעד

 -ענ ייז ןבָאה לַאפננעק ןיא ,רעצעלּפ-טעברַא עטיַא ערעייז ףיוא ןלעטש

 .תורזג עשירפ טימ טָארד

 -ןיירק רעד טרעדָאפעגפיוא ךיז וצ רימ טָאה 1946 ינוי ןט-10 םעד

 עכלעוו טימ ,רערעיומ עדאנירב א ןלעטשפיונוצ ןלעפַאב ןוא טריוװדנַאל

 -עטַאמ-יוב ןקיטיונ םעד .עצינוואלאנ ןיא לַאטש-ןסקָא ןַא ןעיוב לע ךיא

 ָתיִז ןעניפעג עכלעוו ,רעזייה עשידיי ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיא לָאז לַאיר

 ,שינעגייצ ַא ףױרַאד ןבעגעג רימ טָאה רע .ָאטעג ןופ ןצענערג יד רעסיוא

 ץליהעג ןוא ?גיצ יד ןוא ןפרַאװעצ רעזייה עקיזָאד יד טכער בָאה ךיא ןַא

 דעסאוו טימ ,ןלעטשוצראפ טכייל ךיז זיא סע ,ןלעטשוצ עצינווַאלָאנ ןייק

 ןענעז עכלעוו ,רעזייה עשידיי יד ןעמענעצ ןטַארטעגוצ ןענעז רימ ץראה א

 טייהנגעלעג רעד ייב רָאנ .ןרָאװענ טיובענסיוא ימ ןוא סייווש ליפיוזַא טימ

 -נַאב עשיניַארקוא יד ךיוא טפנ תמנע קינייװ טשינ ןפַאשרַאפ רימ ןבָאה

 םעדכאנ דלַאב ,ןבָאה עכלעוו ,טָאטש רעיינ רעד ןופ םיונ ןטסרעממַא ,ןטיד

 רעזייה עשידיי יד טצעזַאב ,ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןדיי יד טָאה ןעמ סָאװ

 -רע רעד ןיא בָאה ךיא .םייח רעד ןיא ךיז ייב יו טליפעג טרָאד ךיז ןוא

 ,רעזייה יד ךיוא יוװ ,רעזייה עקיזָאד יד ןעמענעצ ןביוהעגנָא עייר רעש

 בָאה ךיא ןעוו .ןרָאװעג טעטכינרַאפ םָאקלופ ןענעז םיטאבעלַאב עכלעוו

 -עג ןיא סָאװ ,סעכעייש לדנייש ןופ זיוה סָאד ןעמענעצ סָאד טקידנעעג

 .ןכערב ןטָארטעגוצ דלַאב ךיא ןיב ,עבמָאב ַא ןופ טריניאור זייוולייט ןעוו

 לדנייש טימ ךיז טצענערג רעכלעוו ,רעיומ סכוברעווַא הרש ןופ טנַאװ יד

 -עז ,טניווועג טרָאד ןבָאה עכלעוו ,תוחּפשמ עשיאיוג עכעלטע יד .סעכעייש

 עטצעל יד רָאנ .ייצילַאּפ רעד וצ רימ ןגעק ענַאלקנָא ןַא טימ קעװַא ןענ

 -עג ייז ןבָאה ןוא טריװדנַאלזיירק ןופ לעּפַאב םעד ןגעק זָאלּפליה ןעוועג זיא
 רימ טָאה גָאט ןבלעז םעד .טכַאמ רעשטייד רעד ֹוצ ןדנעוו ךיז טהצע

 בָאה ןטראד .טריוודנאל-זיירק רעד עירָאלעצנַאק ןיא ךיז וצ ןפורעגסױרַא

 ךוברעװַא הרש ייב טניווענ ןבָאה עכלעוו ,םיוג יד ןפָארטעג ןיוש ךיא

 | .תודע סלַא ,טנַאיצילַאּפ ןשיניַארקוא ןַא ןוא
 ?רעניַארקוא ןעניוו סע ןכלעוו ןיא ,זיוה ַא וטפמענוצ סָאװ רַאפ --

 ריד בָאה ךיא -- טריװדנַאלזיירק רעד טגערפעג גנערטש רימ טָאה --

 5 רעזייה עשידיי זיולב ןעמענ וצ ןלעפאב

 רעשידיי ַא ןיא ןעמענעצ ןטָארטעגוצ ןיב ךיא סָאװ ,רעיומ םעד ---
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 "ץעדוי , רעד זַא טקיטעטשַאב עכלעוו ,טריװדנַאל-זיירק ןופ שינעגייצ ַא

 םעד ןוא רעוויה עשידיי ןעמענעצ טקיטכעמלופַאב זיא ןַאמנעדליג השמ

 .עצינווָאלָאג ןייק ןלעטשוצ לַאירעטַאמ



 -נייא ןענעז רעניַארקוא עקיזָאד יד ןוא --- טרעּפטענעג קיאור ךיא בָאה --

 בָאה ךיא .ןעגנוניווװ ענענייא ןכָאה ייז ווו ,טָאטש רעיינ רעד ןופ רעניוװ

 ןופ טיובעג זיא רע לייװ ,ןעמענעצ ףיוא טקעיבָא םעד ןבילקעגסיוא
 ףיוא ןייא ןטסעבמַא ךיז ןבינ עכלעוו ,לניצ עטנערבעגנסיוא-טוג ,עקרַאטש

 ןיב ךיא עכלעוו רַאפ ,לַאטש-ךסקא רעד יװ עדייבעג עטסעפ אזַא ןעיוב

 .ךעלטרָאװטנַארַאפ

 טָאה רע ןוא טריװדנַאל-זיירק םעד טקידירּפַאב טָאה רעפטנע ןיימ

 ןצעזרָאפ ןסייהעג רימ ןוא עירָאלעצנַאק רעד ןופ םיוג יד ןבירטעגסױרַא

 -ַאטשעג זיא סע וװ ,טרָא םעד ףיוא זיא םורַא געט רַאּפ ַא ןיא .טעברַא יד

 ןוא ןטנעמַאדנופ יד ןיולב ןבילבעג ןיוש ,רעיומ סכוברעווא הרש ןענ

 .לגיצ ענעכָארבעצ סנפיוה

 -ימָאנ יינספיוא טָאה טנַאדנעמַאק-סטרָא רעד ןכלעוו ,טַאר-ןדיי רעד

 טָאה סעיציזיווקער יד .ןוט וצ סָאװ טאהעג טשינ שיטקַאפ ןיוש טָאה ,טרינ

 יד ןבָאה םוטננייא עשידיי סָאד סָאװ ,םעד ךָאנ ?ייוו ,טצענערגַאב ןעמ

 סָאד .ןעמענ וצ סָאװ טאהעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ,טריבַארעצ רעניַארקוא

 -עג טלעטשענּפָא זיא ןטעברַא עקילעפוצ ףיוא רעטעברַא עשידיי ןלעטשוצ

 ךיז טָאה םורַא ױזַא .ןדיי "עיירפ , ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ?ייוו ,ןרָאװ

 עליבאטס יד ןופ עיצנעדיווע רעד טימ ןיולב ןעמונרַאפ "טַארנדיײ, רעד
 עיינ ןבעגסױרַא ףיוא סעטעקנַא יד טיירנעגוצ טָאה ןוא רעצעלּפ-סטעברַא

 ןיא ןבעל סָאד םישרח רֶאַּפ עטשרע יד זיא ױזַא ,."ןזייווסיוא לַא:ָאסרעּפ .

 עכלעוו ,ןטנעדיצניא עניילק ןענעכער טשינ ביוא ,"קיאור, ןעוועג ָאטעג

 ךיז ןגעלפ סע ,ליּפשייב םוצ יו .ןעמוקענרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז

 ,דלָאנ ןרעדַאפ ןוא ןשטייד ערוכש הנחמ א ָאטעג ןיא ןסיײרנײרַא לָאמַא

 -מוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןגָאלשעצ ןנעלפ ןשטייד עקידנרַאפכרוד רעדָא

 | .טעברַא רעד ןופ טרעקענ

 |2 ל טיּפ ַא ק

 ןָאיּפש ירעשידיי רעד

 -סיוא רעקידננלָאפ ןעמוקעגנרָאפ זיא 1949 טסוגיױא.געט עטשרע יד ןיא

 -עג רעצערָאק ןופ ןדיי יד טפאשירַאֿפ טָאה רעכיעוו ,לַאפרָאפ רעשילרעט
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 סנטצעל טָאה רעכליעוו ,רעיומ סנרעינדָאק רעד ןיא .שפנ תמנע ליפ ָאט

 ַא טנדרָאעגנייא ןשטייד יד ןבָאה ,(ןַאגַאק) רעקעב םעד ןבואר וצ טרעהעג

 -עגמורַא ןעוועג זיא רעיומ רעד .ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור רַאפ רעגַאל

 ןוא גָאטייב ןעוועג ןיא ןוא טָארד עקידעכעטש ןעייר ייווצ טימ טלגניר

 רעעזפיוא רעד .סעצווַאסַא;וװװ ךרוד רעדָא ,ןשטייד ךרוד טכַאװַאב טכַאנייב

 ץנַאג ןיא ןעװעג ןיא ,שטייד רעכעלדעש ןייק טשינ םגה ,רעגַאל ןופ

 -עג טָאה רעכלעוו ,יקסווַאטסָאנסארק השמ טימ ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ

 .ענעגנַאפעג יד רַאפ טיורב זקַאב

 רעעזפיוא רעד ןהשמ וצ ןעמוקעג זיא ירפרעדניא טסוניוא ןט-6 םעד

 טנייה , :סעדננלָאפ טלייטעגנטימ ןוא רעטנערענפיוא קרַאטש ַא רענַאל ןופ

 טָאה רעכלעוו ,דיי ַא ןסָאשרעד רעגַא? ןיימ ןופ ךַאו יד טָאה טכַאנייב

 ךעלדעשמוא קעוצ םעד טיס סיוא טזייו ,דעגַאל םוצ טרעטנענרעד ךיז

 -ַאב םיא ןבָאה ייז ןעוו .ענעגנַאפענ יד ןעיײרפַאב ןוא ךַאו יד ןכַאס זצ

 -כָאנ םיא טָאה דַאװ יד ,ןפיױלטנַא ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןייטש ןביילב זלעפ

 רעטעמ 90 א ,געו םעד ףיוא רע טניל טציא .טיוטעג םיא ןוא ןסָאשעג

 ןבָאה ןעק ןוא שינעעשעג עמענעגנָא טשינ ַא רעייז ןיא סָאד .רעגַאל ןופ

 ךַאז יד ?עװ ךיא זַא ,וצ ריד גָאז ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא .ןנלָאפ עטכעלש

 -נדעי .רעניַארקוא יד ןשימניירַא טשינ ךיז ןלעוו סע ביוא ,ןזָאלבעצ טשינ

 זַא ?ייוו ,געוו ןופ ןעמַארּפָא דלַאב םיא לָאז ןעמ ןזַא ,ריד ריא טָאר ,סלַאפ

 ערעסָאװ ייב ןסיוורעד ךיז ןוא ,ןגיל ןעז םיא ןלעװ ןשטייד עקידנרָאפכרוד

 ןגעק ןסעצסקע ןפורסיורַא סָאד ןעק ,ןסָאשעג םיא טָאה ןעמפ ןדנעטשמוא
 .יָאטענ ןיא ןדיי יד

 קעװַא דלַאב ןענעז י ק ס װ ַא ט ס ַא נ ס ַא ר ק השמ טימ ךיא

 ַא ןיא ןגעלעג ןיא קיײטּפַא סרענימַאק ןבענ .שינעעשיעג ןופ טרָא םעד ףיוא

 קיציּפש ,לעג ַא טימ ,שטנעמ רעטרענַאמעגסיױא קרַאטש ַא טוב עשיזולַאק

 ןוא ?טיה ַא ןָא ,סעװרָאב ןעוועג זיא רע .טכיזעג ןסַאלב םעד ףיוא ?דדעב

 ןזיוה יד רעביא ןפרָאװעגרעביא דמעה רעצרוק רענעטנווייל ַא ןיא ןוטעגנָא

 ןַא ,טלעטשעגטסעפ ןוא טכַארטַאב םיא ןבָאה רימ .ןנָארט םירעיוּפ יד יי

 טנײלענפױרַא םיא ,ןדיי עכעלטע ךָאנ ןפורענוצ ןבאה רימ .דיי ַא ןיא רע

 וו ,טרָא םעד ףיוא .םלוע תיב ןפיוא ןגָארטעגנקעװַא ןוא עקליסאנ א ףיוא

 -וצּפִא ףיוא ,ןעיורפ רַאֹּפ ַא ןבילבכעג ןענעז ,ןגעלעגנ ןיא רעטעגרהעג רעד

 -עג ןבָאה רימ .ןרוּפש עלַא ןרעקרַאפ ןוא רענייטש יד ןופ טולב סָאד ןשַאװ
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 טיול .טנַאזעג טָאה שטייד רעד יװ ,ןָאיּפש ןייק טשינ זיא סָאד זא ,טפווו

 טָאה רעכלעוו ,לטעטש טנעָאנ א ןופ דיי ַא ןעווענ סָאד זיא גנוניימ רעזנוא

 רַאבקרעמַאב טשינ ןענעק ךיז ידכב ,םישובימ עשירעיוּפ ןיא ןוטעגנָא ריז

 ןעמ .בושי רעשידיי ַא ָאד ךָאנ זיא סע וװ ,ןיערָאק ןייק ןעמוקַאבוצניײרַא

 ןטלַא ןַא ןעמוקַאב ,םלוע תיב םעד ףיוא ןדיי ןינמ ַא ןפורעגפיונוצ טָאה

 ףיוא זיא םיצולּפ .עקרק יד ןכָארג ןטָארטענוצ ןוא ןייז וצ רבקמ תילט

 טימ ייצילַאּפ עשיניַארקוא גנוליײטּפָא עקרַאטש ַא ןעמוקעגנָא םלוע תיב םעד

 ,טרעיקרעד זנוא טָאה רעכלעוו ,שארב אכורעווַאז עקטימ ןטמירַאב םעד

 טשינ ןבָארנַאב ןריי יד יצ ןעז ידכב ,הדובק רעד תעשנ ןייזייב לו רע זא

 -ַאב לָאמ ןייא ךאנ ייז ןבָאה השעמ תעטשיב .ןָאיּפש םעד טיט סעּפע ךָאנ

 -ובלמ ענייז טכוזַאב ןוא ןטענרהענ םייב ןַאנרָאסטכעלשענ םעד טכַארט

 ,ענרעצליה יירד ןענופעג ייז ןבָאה ןשַאט-ןזיוה יד ןופ םענייא ןיא .םיש

 -יצ עשימיור ןבידשעגנָא ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ךעלעצעלק עניילק

 -ַאז .ריּפַאּפ לקיטש ןייר ַא ןוא רעדעפיילב ןטעזירגענּפָא ?קיטש ַא ,ןרעמ

 א יו ןעזענסיוא ןבָאה עכלעוו ,ךעלצעלק יד טכַארטַאב גנַאל טָאה עכורוו

 סָאד , : טרעלקרעד ןָאט םענעסַאלשטנַא ןַא טימ טָאה ןוא גיײצליּפש-רעדניק

 רעד ןכלעוו טימ ,רעפיש רעמייהעג ַא זיא סָאד ,ךעלצעלק םתס טשינ ןענעז

 ןענעז עכלעוו ,רעפלעהטימ ענייז טימ ןקידנעטשרַאפ ךיז טגעלפ ןָאיּפש

 טלָאזעג םיא ןבָאה עכליעוװ ןוא ,אטעג ןיא ןדיי יד ןשיווצ ןארַאֿפ סיווענ

 ,ןענַאטשרַאפ דלַאב ןבָאה רימ ."רענַאל םעד ןעיירפַאב םעד ןיא ןפלעהטיפ

 -ָארּפ עכעיקערש ַא טרינַאלּפ טימעסיטנַא רעכעלרעפענ רעקיזָאד רעד זַא

 ןביוהעגנָא םיא ןבָאה ןוא ןטסָאק רעייט רעייז זנוא ןעק עכלעוו ,עיצַאקָאוי

 רימ .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סעטיב ערעזנוא .ןוט טשינ סָאד לָאז רע ,ןטעב

 ַא טימ ןוא שידק טגָאזעגּפָא ,ןעוועג רבקמ ןדיי ןטנַאקַאבמוא םעד ןכָאה

 ןבָאה גָאט ןטייווצ םעד ףיוא .םיוע תיב םעד טזָאלרַאפ ליפענרָאפ ןרעווש

 טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעצעלק יד טָא טָאה ײצילָאּפ יד זא ,טסווורעד ךיז רימ

 ןייק רַאסימָאקקסטיבעג םוצ טקישענקעװַא ,ןדיי ןטעגרהעג םייב ןענופעו

 םעד ןבירשַאב ןבָאה ייז ןכיעװ ןיא ,טכירַאב א קידנגיילייב ןוא ענווָאר

 .ךַאז יד ןשראפסיוא ףיוא עיסימָאק א ןקישוצ ןטעבעג ,טנעדיצניא ןצנַאג

 -פיוא טעוװ רַאסימַָאקסטיבעג רעד ױזַא יװ טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה רימ

 זופ ןטראוורעד ןענעק ריפ םָאוו ןוא ןַאיּפש ןשידיי ןגעוו העידי יד ןעמענ

 "עג ןיא ןדיי יד ןעמונעגסורַא טָאה קערש ַא .עיסימַאק-סגנוטירָאפסיױא רעד
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 -ַאזוצ ןיא הריזנ עיינ ַא ףיא טרַאװעג ריס ןבָאה העש ערעי ןוא ָאט

 .טריצַאװַארּפ טָאה ייצילַאּפ יד סָאװ ,?ובליב ןכעלקערש םעד טימ גנַאהנעמ

 ןעמוקעג זיא לַאפ םענעביישַאב ןביוא םעד ךָאנ גָאט ןטירד םעד ףיוא

 רע : סעדננלָאפ טלייצרעד טָאה ןוא רעױּפ רעטלַא ןַא ?טַארדןדיי , ןיא

 ןעמָאנ ןייז ןוא ץערָאק ןופ רעטעמָאליק 20 ,עקנאמרעד ףרָאד םעד ןופ זיא

 ןייז ןופ ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ זיא ךָאו א טימ רעירפ .קיסָאג ?יסַאװ זיא

 10 רעבירַא ןיוש זיא רעכלעוו ,80 רָאי ַא ןופ ,ןוז רעקיצנייא ןייז זיוה

 ןבָאה ןרוּפש יד ןוא ,ןכוז קעװַא םיא זיא רעױּפ רעד .לַאמרָאנ טשינ רָאי

 םייב ךַאוו יד זא ,טסוװורעד ךיז רע טָאה ָאד .ןיערָאק ןייק טריּפרַאפ םיא

 ןדיי יד ןוא ,ןסָאשרעד םיא טָאה ענעגנַאפענסגירק עשיסור רַאפ רענַאל

 ,םעד בילוצ ?ייו ,םלוע תיב ןשידיי םעד ףיוא ןעוועג רבקמ םיא ןבָאה

 -נָא םיא ייז ןבָאה ,טעלַאמעג יו סיוא טעז ןַאנרָא סטכעלשעג ןייז סָאװ

 יד .ןוז ןייז ןבענּפָא םיא לָאז ןעמ רע טעב טציא ,ןדיי ַא ראפ ןעמונעג
 ןדיי יד ףיוא קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה גנולייטטימ עקיזָאד
 ,טכַאמ רעדו ןופ רעייטשרָאפ יד ןדַאלנייא ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןוא ָאטעג ןופ

 םעד ןופ טייהנזעוונא רעד ןיא .רודעצָארּפ רעד תעשב ןייזייב ןלָאז ייז זַא

 רעד ןופ רעייטשרָאפ א ןוא יײצילַאּפ רעשיניַארקוא רעד ןופ טנַאדנעמָאק

 טָאה ןעמ ןעוו .רבק םעד טנפעענפיוא ןעמ טָאה ,רוטנַאדנעמַאק-סטרָא

 טנעקרעד דלַאב רעיױּפ רעד טָאה ,ןטעגרהעג ןופ תילט םעד ןעמונעגּפָארַא

 ןעמ .ןשוק ןביוהעגנָא ןוא םיא ףיוא ןלַאפענפױרַא ןרערט טימ ןוא ןוז ןייז

 ןבָאה עקידנזעונַא עלַא ןכלעוו ,לָאקָאטָארּפ ַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה

 ןדיי רעצערָאק יד ןוא ןוז ןייז ןעמונעגוצ טָאה רעיױּפ רעד .ןבירשעגרעטנוא

 .טמעטָאענּפָא יירפ ןבָאה

 |3 5טיּפַאק

 - רָאי 1942 ןופ רעמוז רעד

 טָאה רעדעי .ןבעל "לַאמרָאנ,, רעייז טצעזעגרָאפ ןבָאה ַאטעג ןיא ןדיי יוװ

 ךיז טָאה גנורענרעד סָאד .ץַאלּפ-סטעברַא ןקידנעטש ןייז ףיוא טעברַאעג

 םעד ןופ ןרָאװעג ןיא סע תילכת אראסָאװ קידנעעז ל?ייוו ,טרעסעברַאפ

 טלָאװעג טשינ ןוא טנרַאקעג טשינ ןעמ טָאה ,סטוג ןוא בָאה ןשידיי
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 רעצערָאק יד ןבעגעגסיורַא טָאה טכַאמ עשטייד יד ןכלעוו ,טרָאּפסַאּפ ַא

 .ָאטעג ןופ ץעיצַאדיװקיל רעד רַאפ ןכָאװ עכעלמע ןדיו



 ,תוכאלמ- לעב עשידוי רַא פ זיולב ןבעגעגסיורַא טָאה ןעמ עכלעוו ,עטרַאק-עדלעמ ַא
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 ייב טשיוטענסיױא טאה ןעמ .וײטקעּפסרעּפ רעטייוו רעד ןיא ןטכַארט

 טייצ וצ טייצ ןופ .ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא ?עמ ףיוא םישובלמ םירעיוּפ

 ,ָאטעג ןיא בלַאק ַא רעדָא ףָאש ַא ןייפַא ןעמוקַאבעגנײרַא ןעמ טָאה

 .שיילפ רשכ ןסענעג ןבָאה ןדיי ןוא טעליוקעג סָאד טָאה טחוש רעד םוחנ

 טָאה ןעמ זַא ,טקיאורַאב ?יפוזַא ףיוא ןיוש ךיז ןבָאה אטעג ןיא ןדיי יד

 .ןצייה וצ ץלָאה ןוא רעטניוו ףיוא ?פַאטרַאק ןטיירנוצ ןביוהעגנָא ןיוש

 ,רעכעלב רעד עצינוק : ָאטעג ןיא הנותח ַא ןעמוקעגרָאפ ןליפַא זיא סע

 טָאה ,"עיצקַא, רעד תעשב רעדניק ןוא יורפ ןייז ןריוירַאפ טָאה רעכלעוו

 -ררַאב םעד ףיוא .יורפ רעמַאזנייא רערעטיע ןַא רַאפ טאהעג הנותח

 יד ןופ ןכערּפשרַאפ סָאד עייר רעטשרע רעד ןיא טקריוועג טָאה גנוקיא

 רַאפ ךעלצונ ןענעז עכלעוו ,ןדיי ענעבייבעגרעביא ?סיב יד ןַא ,ןשטייד

 ןעמ טָאה סנטייווצ ןוא ,ןטכינרַאפ טשינ ןיוש ןעמ טעװ ,טַאטש םעד

 ןופ קידנביוהנָא ,ןדיי עלַא רַאפ ןטרָאּפסַאּפ עיינ ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא

 -ַאּפ ןעיורג ףיוא טקורדעג ןעוועג ןענעז ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד .רָאא 4

 -ָאטָאפ ַא טימ ןעזרַאפ ןוא לטנעוו ןטשרע םעד ףיוא דוד ןגמ ַא טימ ריּפ

 ,ןטרַאק-סטעברַאןעמוקַאב םעד רעסיוא ןבָאה רעקרעװטנַאה יד .עיפַארג

 רעד ףיוא ןוא ריּפַאּפ ןבלעז םעד ףיוא טקורדעג ןעוועג ןענעז עכלעוו

 עשידיי, : ןבירשעגנָא טפירש ןבָארג טימ ןעוועג זיא טייז רעטשרעביוא

 טָאה ָאטעג ןיא ןדיי יד ףיוא גנוקריוו עטונ רעדנוזַאב ַא ."רעטעברַא-ךַאפ

 טכַאמ יד .ןטננעמוקַָאד עקיזָאד יד ןכענסױרַא ןופ ףיױלרַאפ רעד טַאהעג

 ןעמ ןכיעוװ ןיא ןגיוב-ענַארפ ןסיורג ַא ןליפסיוא ייברעד טרעדָאפעג טָאה

 יו ; ?שמל ,יװ ,סעגַארפ רעקילדנעצ ףיוא ןרעפטנע טפרַאדַאב טָאה

 טניוװעג ןעפ טָאה ווו ,רעטומ רעד ןופ עילימַאפ עש?דיימ יד ןיא ױזַא

 -ַאב ןעמ ןכַארּפש עכלעו ,טָאה ןעמ ננודליב אראסאוו ,המחלמ רעד רַאפ

 -עג עקיזָאד סָאד .וז .זַא .א דנַאלסיוא ןיא םיבורק ןעמ טָאה יצ ,טציז

 טָאה ןטרָאּפסַאּפ עיינ יד ןבעגסיורא םייב טייקכעלטקניּפ ןוא טייקיאיונ

 -קַארט ןרעוו ןדיי ענעבילבעגרעביא ?סיב יד זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג

 סע ןוא עירָאטירעט רעטריּפוקַא רעד ןופ רעגריב עליבַאטס סלַא טריט

 ןדיי לייט עטסערג יד .גנוטכינרַאפ ןופ רַאפעגנ יד טשינ ןיוש ייז טיורד

 ןופ גנולייצרעד יד ןפיַאהעג טשינ וייפַא טָאה סע .טכַארַײעג יוזַא ןבָאה

 תעשיבב ָאטעג רענוװַאר ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ,טכוי ?צרעה
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 ןבָאה ענווַאר ןיא ןַא ,ןבעגעגרעביא טָאה רעכלעוו ןוא ,עיצַאדיוװקיל רעד

 ןביוהעגנָא ךיוא עיצאדיוװקיל רעמַאקלופ רעד רַאפ שדוח ַא ןשטייד יד

 .ןטרָאּפסַאּפ עיינ ןבעגנסיױורַא

 -נעצנַאק ךיז םורַא בָאה ךיא עכלעוו ,ןדיי עּפורג עניילק ַא זיולב

 ןבָאה ןוא שטייד םעד ךרוד ןרעפעלשנייא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ,טרירט

 רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב .ןבעל ןזָאל זנוא טעװ ןעמ זַא ,טביולגעג טשינ

 רעדלעוו יד ןיא קעװַא ןסָא?שַאב ןוא טדיזינַאנרַא ךיז רימ ןבָאה ,הטיחש

 תעשב ןעזעג ךיא בָאה ,רקפה ןזיא ןבעל רזענוא ןזַא .רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 ,לַאפ רעטייוצ א .ןדיי רעוועיקיליק םעד טעגרהעגנ טָאה שטייד רעד

 ןעװעג זיא סָאד .טקיטעטשַאב סָאד טָאה ,ןביײרשַאב ?עװ ךיא ןכלעוו

 םעד ןופ ןדיי עּפורג ַא טימ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ,1942 ראונַאי ןיא

 ןעיוב םייב טעברַאעג טרָאד ןבָאה רימ .ן'ערָאק ןייק עילאוואכאס ףרָאד

 ןץלָאה ןריפסיורא ףיוא וואשטשיפ ןייק עילאוואכאס ןופ עינילדןַאב ַא

 טייו טשינ ןעוועג ןענעז רימ ןעוו .קירבַאפ-רעקוצ רעצערָאק רעד רַאפ

 -ַצרַאה טרעהרעד סנטייוו ןופ רימ ןבָאה ?קירב רעקוואליבערעשז םעד ןופ

 רעטנענ ןעמוקענוצ ןענעז רימ ןעוו ןוא ,יורפ א ןופ ןעיירשעג עקידנסייר

 ןכאװַאב סָאװ ,ןשטייד ייווצ יד .דליב ןכעלרעדיוש ַא ןעזרעד רימ ןבָאה

 זיּפש םעד ףיוא ןטלַאהענ טָאה רענייא .טכַאלעג קיכליה ןבָאה ,קירב יר

 סָאד טָאה ןוא םישדח 7--8 ַא ןופ דניק טקיטויברַאפ ַא סקיב ןייז ןופ
 ןוא טענגַאב ןייז ףיוא טּפַאכעגנ סָאד טָאה רעד .,ןטייווצ םוצ ןפרָאװעג

 טימ ןיא רָאה עטזָאלעצ טימ יורפ ַא .ןטשרע םעד ןפרָאוװעגקירוצ סָאד

 -לזנ יד ןטעבעג ,ןטייוצ םוצ םענייא ןופ ןפָאלענ ןייוועג ךעלרעמָאי ַא

 ןוטעג לַאפ ַא טכַאמנָא ןיא ןיא יז ןיב רעדיילק ערעייז טשוקענ ,םינ

 ריא רעדרעמ יד ןופ רענייא טָאה ןַאד .עטשלחראפ ַא געװ ןטימ ןיא

 ןוא ןגױצעגנסױרַא קיאור םיא ,?סקא יד ןשיװצ טענגַאב ןייז טקורעגניירַא

 םעד ןיא .רעכעלקילנמוא רעד ןופ דיילק םעד טימ טולב סָאד טשיװענּפָא

 -ַאב ןוא טלעטשענּפָא םיא ייז ןבָאה ,רעױּפ א ןרָאפעגכרוד זיא טנעמָאמ

 םעד טימ יורפ יד ."עסַארטש רעד ןופ ץומש סָאד ןעמענוצ , ןליופ

 ריא ןיא ןבָאה עקינייא ווו ,ץערָאק ןייק טכַארבעג רעיױּפ רעד טָאה דניק

 רעקיזָאד רעד .ליווז ןבענ ,ןורַאא ?טעטש ןופ יורפ עשידיי ַא טנעקרעד

 זאלצוש ןצנַאנניא ןענעז רימ ןזַא ,טקיטעטשַאב לָאמַא ךָאנ טָאה לַאפ
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 רעד ןופ ?לעפַאב א ןופ קיגנעהּפָא רָאנ טשינ זיא ןבעל רעזנוא זַא ןוא

 שטייד ןקידנעייגכרוד ַא ןופ ?ן'ייו , ַא ןופ ןליפַא רָאנ ,טכַאמ רערעכעה

 קנַאדעג רעד ןעוועג ףייר רימ ייב ןיוש ןיא ןַאד .טנַאיצילַאּפ רעדָא

 ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ,רעדלעוװו יד ןיא ָאטעג רעד ןופ ןײנקעװַא ןגעוו

 ןעוו ,"עיצקַא; רעטשרע רעד ךָאנ .רעמוז ןיא ןכעלקריוורַאפ ןבילקעג

 ןפוא ןקידתוירזכַא ַאזַא ףיוא ,גָאט ןייא ןיא ןיא סע יו ןעזעג בָאה ךיא

 קירָאי 13 םעד טימ יורפ ןיימ ייז ןשיװצ ,ןדיי 2200 ןרָאװעג טעטכינרַאפ

 וצ המקנ ןליו םעד טימ ןראוועג ןעננורדעגכרוד ךיא ןיב ,?לרעטכעט

 ןעמ טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .ןעמענ

 םעד רַאפ ,ןעוועג ןיא גנַאלרַאפ רעקיצנייא ןיימ רָאנ ,ןענגרה ךיוא ךימ

 ןיא שטָאכ ,ןענעגרהרעד טנעה עניימ טימ שטייד ןייא שטָאכ טיוט

 -נֶָא בָאה ךיא .ןענעגרהרעד טנעה עניימ טימ שטייד ןייא שטָאכ טיוט

 -רַאפ ןַאד בָאה ךיא .דנַאטשרעדיװ םוצ ,ףמַאק םוצ ןדיי יד ןפור ןביוהעג

 רעצערָאק ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג בגא ןיא סעכיעוו ,דיל ַא טסַאפ

 ; טֿלַאהניא ןקידננלָאפ טימ ,סָאטעג ערעדנַא ןוא

 ,קעװַא םַאזגנַאל ךיז ןעיצ ,ןדייק ןופ ,םירוסי ןופ געט

 | ןטייברַאפ ייז ןוא

 ןטייוו ןופ סנטָאש יו

 .קערש ןופ ,גנוטרַאװרעד ןופ טכענ

 ,ןירעמש טימ ?ופ ,ץרַאה סָאד ןוא

 .ור ןייק ץעגרע ןיא טשינ טניפעג

 ,ןבעל קרַאטש ךיז טסולג ךָאד

 ןבעלרעד עקַאט ןוא

 ,העש עכעלקילנ יד המקנ ןופ

 טיונ ןוא דחּפ ןיא קידנעטש ,ןברָאטשעג טשינ ,טבעלעג טשינ ןיא סע

 -ענעש טשינ ןעד ןזיא יצ

 רענעמ יװ ןברַאטש

 .טיוט ןשידלעה ַא טימ ףמַאק ןיא

 ! דלַאװ ןיא טמוק ,מל8א ןוא גנוי

 ! סױרַא ָאטעג ןופ ךיז טסייר

 ,ןרַאפ ןלעוו ןעצ
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 ,ןביילב ןלעוװ ןעצ

 ! ! ! סיורָאפ ,ןדיי עֶלַא ףמַאק םוצ

 וצ דלַאװ ןיא ןייג וצ ףור ןפיוא ןפורענּפָא ךיז ןבָאה ןדיי עַלַא טשינ

 . ךיז ןעמענ וצ ,ףָאש יד יװ ןטכעש ךיז ןזָאל טשינ וצ ,רענַאזיטרַאּפ יד
 ןופ ןדיי טימ ןכערּפשעג עקינייא ןבענרעביא ָאד לעוו ךיא .רעוועג םוצ

 ןבעג ןלעװ עכלעוו ןוא ןעגנומיטש יד ןעז ןעק ןעמ עכיעוװ ןופ ,ָאטעג

 ןבָאה סָאװרַאפ , :רימ טיגרַאפ ןעמ עכלעוו ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא

 "?ףמַאק ןופ געװו םעד ןבילקענסיוא ןדיי קינייװ ױזַא

 ןופ ןוז רעד -- ןָאסלעכימ קיוו וצ טעדנעוװעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טימ לָאז רע ןַא ,יירעקורד רעד ןופ רעמיטנגייא םעד ,ןָאפלעכימ ריאמ

 : טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,דִיַאװ ןיא ןייגטימ רימ

 ןיא רעכלעוו ,יירעקורד רעד ןופ רעטייל רעד טנַאזעג טָאה רימ --

 ָאטשינ זיא םַארגָארּפ סרעלטיה ןיא זַא ,שטייד רעקידנעטשנָא ןַא דעייז

 יד טעטכינרַאפ ןיולב ןרעו סע .ןדיי עֶלַא ןטכינרַאפ ןגעוו ץעזעג אזַא

 -רַא רעכלעוו ,וד יו ,ליּפשייב םוצ ,ענױזַא רעבָא .ןדיי עכעלצונ טשינ

 -םוא טשינ רע טעװ ,רעצעז סְלַא ךיא רעדָא ,רעינישזניא סָלַא טסטעב

 -קוא ןייק טשינ טָאה רע ןַא ,ךעלדנעטשרַאפ ךָאד זיא סע ןוא .,ןעגנערב

 טלָאװ ,זנוא טעטכינרַאפ רע ןעוו ןוא .ןטיײכרַאפ זנוא ףיוא רעניַאר

 ףרַאד רע עכלעוו ,ןשטייד ךרוד ןצעזַאב טזומעג רעצעלּפ ערעזנוא רע
 סָאד לָאז רע ,רעלטיה טשינ ןיא רַאנ ַאזַא ןוא טנָארפ םעד ףיוא רעסעב

 ןייגקעװַא רעטניוו ףיוא טציא ,טומ ןייק טשינ ךיא בָאה סנטייווצ ןוא .ןוט

 | .דלַאװ ןיא

 ןקיזי טימ טָאה רעכלעוו ,רעניארקוא ןַא טלייצרעד רימ טָאה סע יו

 גָאט ןיא טָאה ָאּפַאטסעג יד ןעוו זיא ,יירעקורד ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ

 קעזוי ךיז טָאה ,יירעקורד ןופ ןינב םעד טפ?גנירעגמורא עיצַאדיוװקיל ןופ

 -נַאהעגפיוא ךיז (סעוויק המלש ןופ ןוז רעד) ןַאמלינ דוד טימס ןעמַאזוצ

 .טומ טָאהעג רע טָאה ףיורעד ףיוא .ןעג

 ,ןעלקוי וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,ןענעװַאד ןתעשב 1942 הנשה-שאר

 דלַאװ ןיא קעװַא ךיא ייג םיבוט-םוי ךָאנ זַא ,סוקרַאמ עטָאנ ןופ ןוז םעד

 לקוי .ןייגטימ רימ טימ רע ןעק ?ליװ רע ביוא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 : טרעפטנעעג ןוא טכַאיעצ ךיז טָאה
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 ךיז טזייוו וד יוז ןרענילק א רַאפ ןטלַאהעג ,השמ ,ךיד בָאה ךיא --

 שכייד רעד ןעוו ,דלַאוװןיא ןײגקעװַא טציא טָאה ןעניז ַארַאסָאװ .סױרַא

 ןלעוו רימ .טלעוו עצנַאג יד ןעמענרַאפ טעװ ןוא עװקסַאמ ןיא ןיוש ןזיא

 ןיא עגַאל יד .ןעמוקמוא טשרע ךָאנרעד ןוא ןרעטַאמסיוא טוג רָאנ ךיז

 רעױּפ םייב ןטיוטסיוא ךיז טזָאל סע ,טרעסעברַאפ ליפ ךיז טָאה ָאטעג

 ךיא בָאה תבש ףיוא שיפ ןליפַא .וא ?עמ עסייוו ?סיב ַא רַאפ ץפח א

 ףיֹוא ןכַאז ןקעלק רימ ייב טעװ ,ןייג ױזַא טעוו סע ביוא ןוא ,לָאמַא ךיוא

 .רֶָאי 8 ףיוא ךָאנ ןשיוט

 .םורַא ןכָאװ 2 ןיא יו רעקינייױו טקידנעעג ךיז ןבָאה ראי 9 ענייז

 -טנָאנ יד ןיא טעוװ ןוז ןיימ זַא ,טנָאזעג ראילַאמ קיִלוי בָאה ךיא ןעוו

 לייוו ,ןכָאװ רַאּפ א ןייז ךָאנ זןומ ךיא ןוא ָאטעג יד ןזָאלרַאפ געט עטס

 לע ןַאד ןוא רעוועג ןגעוו קַאילַאּפ ַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ריפ ךיא

 ןרָאװעג טרעטיצרעד רע ןיא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןיײגנקעװַא ךיוא ךיא

 : גנוגערפיוא ןופ

 -- ןגירשענסיוא רע טאה -- ןכַאמ ךעלקילגמוא זנוא טסעוו וד --

 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןצ קעװַא טנעז ריא ןזַא ,ןסיוורעד ךיז טעװ ןעמ זַא

 טסלָאז וד .ןענעגרהסיוא רַאפרעד ָאטעג ןיא ןדיי עלַא הלילח ןעמ ןעק

 ! ןוכ וצ ןגַאװ טשינ סָאד

 ,ןעמַאװצ טניווװעג בִאה ךיא ןכלעוו טימ ,יקסװַאטסַאנסארק השמ

 רע .רעדלעוו יד ןיא ןיינטימ רימ טימ טגַאזטנַא שירָאגעטַאק ךיז טָאה
 יירד טימ יורפ יד ןרָאלרַאפ טָאה רע סָאו םעדכַאנ זַא ,טהנעטעג טָאה

 טעוו רע ןוא ,טרעװו ןייק טשינ םיא ייב ןבעל סָאד ןיוש טָאה רעדניק

 ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע .ףוס םעד ףיוא ןטרַאװ ןוא ָאטענ ןיא ןביילב

 -טע ןעװעטַאר ךיז ןזומ סע ןַא ,םעד ןנעוו ,המקנ ןגעוו ןטנעמוגרַא עניימ

 -נסיוו ,ןברוח רעזנוא ןגעוו ןגָאז תודע ןענעק ןלָאז ייז ידכב ,ןדיי עכעל

 עקטימ ייֵציִלַאּפ ןופ קינלַאשטַאנ םעד טימ ןעגנואיצאב ענייז ןגעוו קיד

 | : ןהשמ ןוטעג גָאז ַא ךיא בָאה ,עכורעוװוַאז

 ןפאשרַאפ טסעוװ וד ןגינעגרַאפ ןכלעוו ,רָאפ ךיז טסלעטש וד --

 ?ןסיש ףיוא בורג םוצ ןריפ ריד טעװ רע ןַא ,ןעקטימ

 -- טרעפטנעעג ףיורעד יקסווַאטסָאנפַארק רימ טָאה -- קיאור ייז ---

 ןליפַא רָאנ ,ןפַאשרַאפ טשינ םיא ךיא לעװ ןגינעגרַאפ םעד רָאנ טשינ
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 ןלעוו ,זיוה ןיא ןענעז סָאװ ,ןכַאז ענייד ןוא עניימ ןופ םעדָאפ ןייא ןייק

 ןלַאפנײרַא טשינ טנעה ענייז ןיא

 .טנערפעג גנורעדנווורַאפ טימ םיא ךיא בָאה -- ןוט וטסקנעד סָאװ --

 רעד ןיא ןוא ןיזנעב טימ רעשעלפ עכעלטע טיירגעגוצ בָאה ךיא --

 -רַאפ ןוא ןיזנעב םעד ןדניצנָא ,ריט יד ןעלניראפ ךיא לעװ טונימ רעטצעל

 .זיוה םעד טימ ןעמַאזוצ ןרעוו טנערב

 ךיא בָאה -- ןליוו ןקרַאטש ןוא טומ ליפ ןבָאה ןעמ ףרַאד וצרעד --

 סָאד טעװ סָאװ ,רימ גָאז רעבָא .טַאטנדלעה ַא ןיא סָאד -- טגָאזעג

 ןפוא ַאזַא ףיוא .םיכסמ טשינ ריד טימ ןיב ךיא .קֶלָאפ ןשידיי םעד ןבעג

 ערעזנוא ןגלָאפכָאנ ליו ךיא .טשינ ךיא לי םשה ש'ודיס לע ןעמוקמוא

 ליוװ ךיא ,יבכמה הדוהי ןוא והיתתמ ןטלַא םעד -- ןדלעה עשידיי עסיורג

 רעוועג טימ רעבָא ,ןּפיל יד ףיוא "?ארשי עמש , טימ עקַאט ןעמוקמוא

 .טנַאה רעד ןיא

 -יטש יד ּפָא ןעלגיּפש ,ןבעגעג בָאה ךיא סָאװ ,ןליּפשייב עכעלטע יד

 ןעוועג זיא סָאד ןוא אטעג ןופ רעניווװנייא לייט רעטסערג רעד ןופ ןעגנומ .
 ,רעדלעוו יד ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןדיי קינייוו יױזַא סָאװ ,הביס יד

 טייקכעלגעמ סָאד טאהענ טָאה ןעמ ווו ,רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעייר יד ןיא

 ,טיוט ןשידלעה א טימ ןיא ןברַאטש ביוא ןוא ןעמענ המקנ

 |4 לטיּפַאק

 נעט עטצעל יד

 -סוש רענעזעוועג רעד ןיא טנוװַאדעג ןדיי יד ןבָאה 1942 הנשה שאר

 עכלעוו ,סוש ענעבילבעג ץנַאנג עקיצנייא יד ןעוועג ןיא סָאד .לושי-רעט

 יד ךרוד ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טשינ טָאמרָאפ םעניילק ריא בילוצ ןיא

 -וצ ךיז טזומעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד .רענאל-האובת ַא ןיא ןשטייד

 -רַאפ טנװַאדעג ןבָאה ,טייצ רעלַאמרָאנ רעד ןיא טענרַא רעד וצ ןלעטש

 ךיא .רעטעּפש טנוװַאדעג ןבָאה ,יירפ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא ,גָאט

 -נַאג יד .הנשה שאר געט ייווצ עקיזָאד יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לע

 ןעיורפ עטלמאזרַאפ יד ןופ ןענייוועג טימ ןעוועג טיילנַאב זיא הליפת עצ
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 קינייװ יד וליפַא ,לוש ןיא ןעוועג ןענעז ָאטעג ןופ ןדיי עלַא .רענעמ ןוא

 יד זַא ,טליפעג ןבָאה עלַא ,הנווכ סיורג טימ טנװַאדעג ןבָאה עקיביולג

 יד .טָאג ןופ רָאנ זיא ,ןטרַאװרעד טציא ןענעק ייֵז סָאװ ,ףליה עקיצנייא

 -רַאפ עלַא ןעװ ,ןגָאז שידק תעשב ןעוועג ןענעז ןטנעמָאמ עטסכעלנייּפ

 טשינ ןיא רענייא ןייק לייו ,טגָאזעג ?וק ןייא ןיא ןבָאה עטימאז

 םעד ףיוא .שידק ןגָאז וצ ןעמעוו ךָאנ ןבָאה טשינ לָאז סע רעוו ןעוועג

 יד זַא ,ןעגנַאלק טיײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה הנשה שאר ךָאנ גָאט ןטייווצ

 יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןדיי ?סיב סָאד ןרידיויקיל ךיז ןביילק ןשטייד

 ןופ ןדיי יד טּפַאכעגפורַא טָאה קערש עקראטש א .ןיִלָאװו ףיוא סָאטענ

 -טסיירט יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע .העידי רעקיזָאד רעד ןופ ָאטעג

 ןיא שירפ ןוצ .רעבעג-סטעברַא עשיניַארקוא ןוא עשטייד יד ןופ רעטרעוו

 טציא ןזָאל ךיז ףיוא ,תועובש ברע רעכעלקערש רעד ןורכז ןיא ןעוועג ךָאנ

 -רַאפ ךיז ןבָאה ןעגנַאלק עקיזָאד יד ןעוו .ןגָאזװצ עשַיַאפ ךרוד ןדנעלברַאפ

 ָאטעג ןיא ןעמוקניירַא ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,םירעיוּפ יד ןשיווצ טיירּפש

 ייב ןטלַאהַאבסיוא ייז זלעװ ייז זַא ,ןדיי עטנַאקַאב ערעייז ןניילרָאפ ןוא

 ךיז ןבָאה ןדיי עקיבילג-טכייל ליפ .רעבירָאפ טעװ רַאפעג יד ןיבי ךיז

 -עגּפָא ?לייורעד ייז ןוא רעניַארקֹוא ערטיכ יד ךרוד ןדערנייא טזָאלעג

 ייז ןעו ,טייצ רעד ןגעװו םדערענּפָא ןוא ןגנעמרַאפ טצעל רעייז ןבעג

 -סױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יוװ .ןמוק ייז וצ ןייֵלַא ךיוא ןענעק ןלעװ

 -ענוצ ןבָאה ייז סָאװ םעדכָאנ ,סעקינהבוט-ילעב עקיזָאד יד ןבָאה ,ןזיוועג

 -םױרַא טשינ ?עוװש רעייז ףיוא וליפַא ןדיי יד ,ןגעמרַאפ סָאד טריבַאר

 ןעמ ןעוו .רעסערג ץִלַא גָאט ןדעי טימ ןרָאװעג זיא הלהב יד .טזָאלעג

 רעד ייב ןעוװעג ןענעז עכלעוו ,רעניַארקוא עטנַאקַאב יד טגערפעג טָאה

 ןבָאה ,ָאטעג יד ןרידיווקיל ןגעוו ןעגנַאלק יד קיטכיר ןענעז סע יצ ,טכַאמ

 : טרעפטנעעג ןוא ןעלסקַא יד טימ טשטיינקעג ייז

 טעװעטאר ? רענעלּפ ערעייז זנוא ןעד ןעיורטרַאפ עשטייד יד --

 .טייקבעלנעמ סָאד טָאה סע רע ,ךיז

 "עג יד ןזָאלרַאפ ןסָאלשַאב ןבָאה ןדיי 16 ךָאנ טימ ןוז ןיימ טימ ךיא
 עכלעוו ,רעוועג ןיא ןעוועג ןיא טלַאהּפָא רעד ,געט עטסטנעאנ יד ןיא ָאט

 ךָאוטימ .עקנאמרעד הרָאד ןופ קַאילַאּפ א ןעננערב טפרַאדעג טָאה סע

 ייוצ יד טלייטעגטימ רימ ןבָאה ,ירפרעדניא רעבמעטּפעס ןט-28 םעד

 -בִא רעד רעטנוא ןטלַאהעג ,גארטפיוא ןיימ טיול ,ןבַאה עכלעוו ,ךעלגניי
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 ןענופעג ךיז טָאה סע וװ ,ןַאמטייװ עציא ןופ רעיומ םעד עיצַאוװרעס

 -מערפ טימ סָאטױא-טסַאל עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענעז סע זַא ,ייציִלַאּפ יד

 -עגטימ רעדיוו ריִמ ייז ןבָאה םורַא העש רֶאֹּפ א ןיא ,ןטנַאיצילָאּפ עד

 קרַאטש ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייצילַאּפ ןעגנולײטּפָא עסיורג 4 ןַא ,טלייט

 ערעדנוזַאב 4 ןיא ןעגנַאנעגקעװַא ןוא רעיומ סנַאמטייו ןופ עטנפָאװַאב

 ןענעז ןטנַאיצילַאּפ עקיזָאד יד זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ןעננוטכיר

 יד ןוא ָאטעג ןופ ןכַאװַאב סָאד ןקרַאטשרַאפ ידכב ןרָאוװעג טלעטשעגקעוװַא

 ןוא טנעקעג טשינ ןיוש רימ ןבָאה ןטרַאװ רעמ .טָאטש ןופ גנעגסיױורַא

 יד טראפאז ןזָאלרַאפ ןסָאישַאב רימ ןבָאה גנוטַארַאב רעצרוק א ךָאנ

 ךיז ןטקנוּפ ענעדישרַאפ ןיא רימ ןבָאה ןַאמ ריפ וצ ,יירד וצ .ָאטעג

 גנַאגסױרַא םייב ןפערט ךיז טדערענּפָא ןוא ָאטעג ןופ ןעמוקַאבעגסױרַא

 -סיױרַא ךיז טָאה רעכלעוו ,ץעילאוואק ?יסַאו ןופ ןיוה ןיא טָא;ש ןופ

 סָאד ןוא אטעג ןופ גנַאגסױרַא רעד) טניירפ-ןדיי ןסיורג א רַאפ ןזיוועג

 ךוב ןיימ ןיא ןבירשַאב יונעג טרעװ טנַאיצילַאּפ ןטײניַארקוא ןַא ןענעגרה

 טימ ןוא ןוז ןיימ םימ ןעגנַאנעגסױרַא ןיב ךיא .("גניז םוצ געוװ ןפיוא ,!

 ןיא ןַאלּפ רעזנוא .סַאג רערכסא ךרוד ןַאמפייג ַאקמָאיס קינעטילּפ ןיימ

 לָאיצסָאק םעד ןנעקטנַא ןוא קרַאּפ-סָאיש ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןעוועג

 ןעגנַאלרעד ךיז רענטרעג עשירעּפ יד ךרוד ןוא ךייט םעד ןייגרעביא

 ןליק פ טימ טעלָאטסיּפ א טאהעג בָאה ךיא .טָאטש ןופ גנַאגסױרַא םוצ

 ןעגנולעג זנוא ןיא סָאװ ,רעוועג עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד .םיא וצ

 ףיוא| פערטנָא ןלעו רימ ביוא ןזַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ןעמוקַאב וצ

 טינ טנעה יד ןיא טייהרעקידעבעל ךיז רימ ןלָאז ,ןשטייד רעדָא יײצילַאּפ

 ןוז ןיימ ןסיש וצ ןסָאלשטנַא ןעוועג ךיא ןיב לַאפ ןטסגרע ןיא .ןבענ

 ,טסווועג ןבָאה רימ לייוו ,ךיז ליוק רעטצעל רעד טימ ןוא ןעקמָאיס טימ

 ַא ןטרַאװרעד זנוא ןעק ,עקידעבעל ןּפַאכרַאפ ןזנוא טעװ ןעמ ביוא זַא

 ןצעילאוואק ייב ןעוװעג רימ ןענעז רעגיײזַא 9 םורַא .טיוט רערעווש ליפ

 -שרעג קיזאל ,עקיַאז רודניבא ןפָארטעג ןיוש ןבָאה רימ וװ ,זיוה ןיא

 ןופ רעטכעט) ןַאטּפַאק עגייפ טימ הרובד ןוא סעקּפַאכ ?שרעה ,דלעפ

 לטָאמ ,דורלימ השמ ןעמוקעגנָא ןענעז טנווֶא ןיב .(רעגערט םעד עקרעב

 -עג ןיא סע ןעוו .(םעדייא ןַא קעז יד ןופ עילאמ) שישנרעטש ,קישזָאב

 יד ךרוד ןוא זיוה סצעילאוואק טזָאלרַאפ רימ ןבָאה רעטצניפ ןרָאװ

 עצנַאג יד .קינדָאװ ןייק גנוטכיר רעד ןיא קעוװא רעדלעפ רעצינוואלאג
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 ףיוא ןעװעג ןיוש רימ ןענעז נָאטרַאֿפ ןוא ןעננאנעג רימ ןענעז טכַאנ

 -ימ ףרָאד ןבענ רעדלעו עטכידעג יד ןיא שטולס ךייט טייז רענעי

 ,וזאקאיש

 |פ ל טיּפַא ק

 ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל יד

 רָאטקָאד רעד טָאה ,תוכוס ברע ,ג"שת תנש ,ירשת ג"י ,קיטיירפ

 -סגירק עשיסור ןופ רענַאל םעד טנידַאב טָאה רעכלעוו ,ךאלָאװ בקעי

 .ךוזַאב א ףיוא רעגַאל ןיא ירפרעדניא גָאט ןדעי יו ןעמוקעג ,ענעגנַאפעג

 -עג יד ןפָארטעג טשינ רענַאל ןיא רע טָאה גנורעדנווורַאפ סיורג ןייז וצ

 -םיוא יד ןוא טיײרדעגמורַא ךיז ןבָאה עקנַארק עכעלטע זיולב ,ענעגנַאפ

 -עג ןוא ,ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ טשינ רעייז םיא ןבָאה עכלעוו ,סרעעז

 עטלַאק עקיזָאד יד .רעגַאק םעד ןזָאלרַאפ לָאז רע ןַא ,ןרעהוצנָא ןבעג

 גערפ א רע טָאה קידנעײגסױרַא ןוא טקיאורמואַאב םיא טָאה עמאנפיוא

 ךאלאוו רָאטקַאד רעד ןכלעוו ,ענעגנַאפעג עקנַארק יד ןופ םענייא ןוטעג

 רעקנַארק רעד ? עקירעביא יד ןענעז וו ,טעװעטַארעג ןבעל סָאד טָאה

 ןעגנַאנעגקעװַא זיא רעגַאל רעצנַאג רעד זַא ,טלייטעגטימ דוסב םיא טָאה

 ר"ד .ןקידנעסיוא טנייה טעװ ןעמ עכלעוו ,ןדיי יד רַאפ רעבירג ןבָארג
 עקיזָאד יד ןבעגעגרעביא ןוא טַאר-ןדוי ןיא קעװַא דלַאב ןזיא ךאלאוו

 ָאטעג ןיא ןדיי עלַא ןיוש ןבָאה ןטונימ עכעלטע ןיא .העידי עכעלקערש

 ןדיי עקינייא .הלהב עקרַאטש ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא טסווועג םעד ןגעוו

 ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה ערעטסיירד עּפורג ַא ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב ןענעז

 ןַא טימ יוו .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע רָאנ ,ָאטעג ןופ ןסיײרסױרַא

 יײֵצילַאּפ רעשיניארקוא ךרוד ,טצעזַאב ןעוועג ןיוש ןיא גניר םענרעזייא

 ןוא אטעג רעד טימ ךיז ןצענערג סָאװ ,ןסַאנ עלַא ,טײלדַאּפַאטסעג ןוא

 ןוא סעצװַאּפַאטסעג הנחמ א ָאטעג ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה דלַאב

 טרָאד .סינעמ הכלמ השמ ןופ ןיוה םוצ ןבירטענפיונוצ ןעיורפ עגנוי עֶלַא

 םעד רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,רעלעק ןיא טרעדיײלשעגניירַא ייז ןעמ טָאה

 ןופ ןרעדעפ ליפ ןפרָאװעגנַא רעירפ ןבָאה רעדרעמ יד ןכלעוו ןיא ,זיוה
 -רַאפ רעלעק םעד ןוא ןרעדעפ יד ןדנוצעגרעטנוא ,טנַאװעגטעב שיריי
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 -ידעבעל יד ןופ ןעיירשעג יד טכיירגרעד {בָאה םימשה בל דע ,ןסָאלש

 ,ןבָאה םינילת עפורג עטייוצ ַא .ןעיורפ עשידיי עטנערבעג טייהרעק

 םעדכָאנ דלַאב .ייסָאש םוצ ןבירטעג ייז ,רענעמ יד ךעלרעדרעמ קידנגָאלש

 סָאד ןענערב ןעגנַאפעגנָא טָאה ,"עיצקַא, יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע יו

 -עגסיוא יקסוואטסאנסארק השמ טָאה סָאד .ןַאמרעסַאװ ףֶלֶאו ןופ זיוה

 ןיזנעב ןסָאנענסױא רע טָאה ,ןריט יד קידנעלניררַאפ .גָאזוצ ןייז טריפ

 סָאד טּפַאכעגמורַא ?ענש טָאה רעייפ סָאד .ןדנוצעגרעטנוא םיא ןוא

 -עגרעבירַא ךיז רעטצנעפ יד ךרוד ךיז קידנסײרסױרַא ןוא ןיוה עצנַאג

 סָאד ןענערב ןביוהעגנָא טָאה דלַאב .סעדייבעג עשינכש יד ףיוא ןפרָאװ

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא סע ןוא (ןַאמפיינ) רעדיינש םעד עווָאיל ןופ זיוה

 ןופ סַאג לוש ?ייט ןייא טלײטענּפָא טָאה סָאװ ,רעייפ ןופ טנַאוו ַא יו

 עבלַאה ַא ןיא ןוא טײרּפשרַאפ ?ענש ךיז טָאה רעייפ סָאד .רעטייווצ רעד

 -רעמ יד .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשענ ָאטעג עצנַאנ יד ןיוש זיא םורַא העש

 ךיז ןבָאה ייז .ָאטעג ןופ ןעיצסיױרַא ךיז ןעננוװצעג ןעוועג ןענעז סרעד

 יד טּפַאכעג ןוא רעזייה עקידנענערב יד ןופ סנטייוו ןופ טלעטשעגקעווַא

 .רעייפ ןופ ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז קערש סיורג ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 ןוא ןשטייד יד ןופ רעמינּפ עכעלרעדרעמ יד קידנעעזרעד ,ןדיי ךס ַא

 ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,ןסקיב ייז ףיוא עקלעטשעגנָא יד טימ רעניַארקוא

 -נענערב ןופ ןעמַאלפ יד ןיא טיט םעד רעסעב קידנביילקסיוא ,קירוצ

 -רעמ עשיניַארקוא ןוא עשטייד ןופ טנעה יד ןופ רעדייא ,ָאעג רעקיד

 ןענעז עכלעוו ,ןקַאילַאּפ ןוא רעניַארקוא ןופ ןגָאז תודע סָאד טיול .רעד
 סרעדרעמ יד ןעננולעג גָאט םעד זיא ,עיצַאדיוװקיל רעד תעשנ ןעוועגייב

 טריפענקעווא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןדיי לָאצ עניילק ַא רעייז ןּפַאכוצסױא
 טרָאד ןוא ,הטיחש עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ווו ,רעבירט יד וצ

 -יורג א ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ גָאט םעד ןענעז ןדיי ?יפ ,ןסָאשרעד ייז

 ןופ סרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפילטנַא וצ ןעגנולעג זיא לָאצ עס

 םעד ףיוא ןיא גָאנ ןטייוצ םעד ףיוא .םלוע תיב םעד ףיוא ןוא סָאלש

 עקידנעילט ךיז ןוא לגיצ סנפיוה ןגעלעג ָאטעג רענעזעוועג רעד ןופ טרָא
 וצ ךיז ןבָאה עיװָארַאז ןוא טָאטש רעיינ רעד ןופ םיוג יד .רעצליהעג

 עשידיי סָאד סָאװ טרעיודַאב ןוא ָאטעג ןופ הפרש רעד וצ טקוקעג

 ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא טָאטשנָא ,רעייפ םעד טימ קעווא טייג ןגעמרַאפ

 ןרעכיײרַאב ךיז קנַאדעג ןופ טרינגיזער טשינ רעבָא ןבָאה ייז .טנעה
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 ךָאנ םישדח עגנַאל ךָאנ ןוא ןדיי עכעלקילגמוא יד ןופ ןובשח םעד ףיוא

 יד ןשיװצ ןבָארג םיוג יד יו ןעז טנעקעג ןעמ טָאּה ,עיצאדיווקיל רעד

 -ידיי קידנכוז ,טנעוו ענעבילבענרעביא יד ןכערב ןוא ָאטעג ןופ תוברוח

 ךָאנ טָאה םוטנדיי רעצערָאק ןופ עיצַאדיוװקיל עמָאקלופ יד .תורצוא עש

 ןעמ טָאה גָאט ןדעי .ןכַאװ עכעלטע ,"עיצקַא רעד ךָאנ ,טרעיודעג
 ,טָאה ייצילַאּפ יד עכלעוו ,ןדיי עקיצנייא יײצילַאּפ רעד ןיא טכַארבעג

 עקינייא .ןענופעגסיוא ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ ףליה רעד טימ

 טגָאזעגוצ ןבָאה ייז עכלעוו ,ןדיי יד טכַארבעג ןייֵלַא ןבָאה רעניַארקוא

 ,ןריי יד ןבָאה ייז רָאנ .ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד זיב ןטלַאהַאבסױא
 -יא ,ץפח ןטצעל רעייז טסערּפענסיױוא ייז ןופ ןבָאה ייז סָאװ םעדכָאנ

 יד ןעוו ,ןיַאפ ןעװעג ןענעז סע .טכַאס רעד וצ ןבענעגרעב

 ןבָאה עבלעװו .ה" יד ט ע דר א 8 װ 9 ר | ײ ? ַא ןבָאה םיומ

 טאה ,םעדייא סנועמש ,קיציא ןרהא ,לרעּפ דוד .ייז טױרטרַאפנָא ךיז

 ןעוו .עקוװזָארָאפ ףרָאד ןיא רעיוּפ ןטנַאקַאב ַא ייב ןטלַאהַאבסיױא ךיז

 טָאה ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה רעױּפ רעד

 ןופ עלעדיימ ַא טימ ,לריצ יורפ ןייז טימ ןדוד טענרהרעד קַאה ַא טימ רע

 -עג ןענעז ןלַאפ ענױזַא ,לַאטש ןיא ךיז ייב ןבָארנַאב ייז ןוא 8 רָאי ַא

 טכַאנייב ןנעלפ ,ייצילָאּפ ןיא טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ןדיי יד .ךס ַא ןעוו

 ,קרַאּפ-סָאלש ןיא רעדָא ,טָאטש רעד רעטנוא ןריפסיורַא ןטנַאיצילָאּפ יד

 טסוװַאב טשינ וְליפַא זיא סע ןַא ,םורַא ױזַא .ןסישרעד ייז טרָאד ןוא

 .ךיז טניפעג ןייבעג רעייז ווו טרָא סָאד

 .ןדיי רעצערָאק עטצעל יד ןעמוקעגמוא ןענעז ױזַא

 ו6 לטיּפַאק

 הבצמ עקיצנייא יד

 -ב"ט'ת רָאי ןופ רעמוז ןכעלקערש םעד טייז רעבירָאפ ןענעז רָאי ?

 -טנפערַאפ וצ קנַאדעג ןטימ ןגָארטעג ךיז ךיא בָאה רָאי 7 .(1942) ג"שת

 םוקמוא ןופ עטכישעג ךעיטעלב עכעלרעדיש יד טלעװ רעד רַאפ ןכעל

 ןרערט ןוא טויב קידלושמוא טימ ןענעז עכלעוו ,םוטנדיי רעצערָאק ןופ

 ןיימ ןרעטעלב ןעמונעג בָאה ךיא ןעו לָאמ סעדעי .ןרָאװעג ןבירשעג
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 -יוש יד ןעמווושעגפיוא ,עקידעבעל יוװ ,ןניוא עניימ רַאפ ןענז ,ךוב-גָאט

 יד ןעמענ טנעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא געט ענעי ןופ רעדליב עכעלרעד

 -רעביא בָאה ךיא ןעוו .ןבײרשַאב וצ ץֵלַא סָאד ףיוא ,טנַאה רעד ןיא ןעּפ

 תֹוא ןדעי ןופ זַא ,טכַאדענ רימ ךיז טָאה ,ןציטַאנ עצרוק יד טקוקעג

 -עד עקיזָאד יד ןופ ןוא ,המשנ עטנַאקַאב עטרעטַאמרַאפ ַא סױרַא טקוק
 -ןלב רעדיוו ןביוהעגנָא ןצרַאה ןיימ ןיא דנווװ עפיט יד טָאה ןעגנורעניר

 ןַא ןיא דנאטשמיא ןייז טשינ לע ךיא זַא ,טליפעג בָאה ךיא ןוא ןקיט

 -ָאטסיה ןכעלקערש םעד טָא ריִּפַאּפ ףיוא ןרעדליש םרָאפ רעוויטקעיבָא

 עקיזָאד יד זא ,טלעטשענטסעפ בָאה ךיא ןעװ ,טציא רָאנ .תמא ןשיר

 ןיוש טעוװ ןוא ןביילב ןצרַאה ןיימ ןיא קיבייא ףיוא ןיוש טעוו דנווו

 -טנפערַאפ ךוב םעד ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןרעוו ןסקַאװרַאפ טינ לָאמנייק

 ןופ ןליפעג עניימ ןשרעהַאב ,קידנביירש ,טימַאב ךיז בָאה ךיא .ןכעל

 ןיא ןבירשעג ?ייט עטייוצ יד ךיא בָאה םורַאד ןוא קיטייוו ןוא רעצ !

 ןטקַאפ יד ןזַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא ?ייוו ,םרָאפ רעשירָאטסיה ,רענעקורט ַא

 .ןרַאטנעמַָאק ןייק ןיא טשינ ךיז ןקיטיונ ןוא ךיז רַאפ ןיוש ןדער ןיילַא

 -טנפערַאפ םעד טימ ןכיירגרעד טלָאװעג ךיא בָאה ןליצ עקידנגלַאפ

 + "יץעּראֿפ ןברוח , ךוב םעד ןכעל

 -עצ ןענעז עכלעוו ,רעצערָאק עלַא זַא ,טלָאװעג ךיא בָאה סנטשרע

 טיהעגּפָא טָאה ?לרוג רעד עכלעוו ןוא טלעוו ןקע עלַא רעביא טיירּפש

 רליב יונעג ַא ןבָאה ,ךוב םעד קידנענעייל ןְלָאז ,ןברוח ןסיורג םעד ןופ

 .ןדיי רעצערָאק רוד ןטצעל ןופ ףוס ןעמַאזיורג ןוא ןבעל ןרעווש םעד ןגעוו

 -בכָאנ סנטייוו ןופ ייז ןבָאה געט עכעלסעגרַאפ טינ ענעי ןיא זַא ,סייוו ךיא

 -לבעג ןבָאה רעצרעה ערעייז ןוא ןשינעעשעג יד קערש טימ טגלאפעג

 רעטסעווש ערעייז ןפָארטענ טָאה סָאװ ,קילנמוא ןסיורנ םעד ףיוא טקיט

 טימ ןענעז ייז רעכלעוו טימ ,םייה רעטְלַא רעטייוו רעד ןיא רעדירב ןוא

 םעד ןכעלטנפערַאפ ןופ ?יצ-טּפיוה .רעד רָאנ .ןדנוברַאפ םעדעפ רעטנזיוט

 א ןייז לָאז קרעוו ענעדיישאב סָאד זַא ,ןעוועג זיא "ץערָאק ןברוח ,, ךוב

 -לעפ ירד ףיוא טייזעצ ןענעז עכלעוו ,םירבק עטסוווַאבמוא יד ףיוא הבצמ

 ןיוש ןענעז עכלעוו ,םירבק עקיזָאד יד .עניַארקוא ןופ רעדלעוו ןוא רעד

 ןשיניַארקוא ןַא ךרוד רעדָא ,טכיילנענסיוא דרע רעד טימ רעכיז ףיוא

 ריס יו ,ןעז טשינ לָאמנייק ןיוש רימ ןלעו ,טרעקַאשצ ןזייא-רעקַא

 עקיזָאד יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,םישודק ערעזנוא ןעז טשינ ןיוש ןלעוו
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 ןוש טעװ טניירפ ןייק ,בורק ןייק .ןענופעג ור עקיבייא רעייז םירבק
 הליפת ַא רעדָא ןענייווסיוא ן'רַאה רעטיב ןייז םירבק יד וצ ןעמוק טשינ

 ,ךוב עקיזָאד סָאד קידנענעייל ,טעװ דיי רעצערָאק ַא ביוא זיא ,ןטכירּפָא

 רערט עסייה עקיזָאד יד ןַא ,ןטכַאד רימ ךיז זָאל ָאט ,ןרילרַאפ רערט ַא

 סָאװ ,ןדיי רעצערָאק ַא ןופ רבק ןטסוווַאבמוא ןַא ,ףיוא ןלאפעגנ ןזיא

 .ןעמוקעגמוא םשה שודיק ףיוא םירוסי ןוא ןייּפ ןיא זיא

 -ידיי רעטסטלע רעד ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןעלצרָאוו יד טימ זיא סע

 רָאי 600 טָאה סעכלעוו ,ץערָאק ?טעטש סָאד -- ןיִלָאװ ףיוא בושי רעש

 -ָאו עכעלרע ,ענשַאּפערָאה יד ןופ סעיצידַארט עטנוזעג יד טימ טבעלעג)

 ןיא טימ טָאה ,ומש חמי ,ןרעלטיה ןופ טנַאה עשיחצור יד .ןדיי רעניל

 סָאװ ,?טעטש ןקיזָאד םעד ןופ עטכישעג עלופמור יד טקידנערַאפ לָאמ

 עטריטנעלַאט ,ס'יבר ןוא םינבר תורוד ?יפ ױזַא טלעוו רעד ןבעגעג טָאה

 -רעביא יד ןופ רעצרעה יד ןיא רעבָא ,םירחוס עכעלטנרָא ןוא תוכאלמ ילעב

 -עג עקיטכיל יד קיבייא ףיוא ןביילב טעוװ ןדיי רעצערָאק ענעבילבעג

 אזא ףיוא ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעצערָאק רוד ןטצעל םעד ןופ טלַאטש

 .ןרָאוישנ טעטכינרַאפ ןפוא ןקידתוירזכא

 קנעדנָא רעייז ערע

 7 'ב 'ַצ 'י 'ת

 ,1949 ןירַאּפ
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